Proces-verbal al 9edintei Comisiei de Transport 9i mobilitate urbana din
cadrul CGMB din data de 30.08.2021, ora 11

Prezenti: Melciu Florin, Rau Gabriel, Hazarian Constantin, Ciceala
Ana Maria, Covaci Florin, Milea Dan, Petrariu Vasile – Luliu, Militaru
Marian catalin, $uhan Valeriu – Nicolae, Stoica loana, Calenjaru Nasi
Pavel Marius Adrian
Absent: Nicolaie George.

§edinta comisiei se desfa9oara prin mijloace electronice,printr-o
platforma online de videoconferin@, 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 Transporturi domnul Director

Executiv Teodorescu Mihai cat si doamna Stoica Simona Director
Executiv Direcjia Guvernanla Corporativa.
Domnul Pre9edinteMelciu Florin
Buna ziua. inainte sa Tncepem,a9 vrea sa punem pe ordinea de zi,

a fost o discujie pentru a face un proiect de lege legat, un proiect de

I

hotarare de Consiliu General legat de partea de ... pentru parking legat de
numarul ma9inilor personale a fiecarui consilier general pentru a fi scutite
de acea ... 98a9 vrea sa vedem care este modalitatea ca maine sa bagam
un amenda... sa punem pe ordinea suplimentara, banuiesc ca niciunul
dintre consilieri nu are nimic Tmpotriva ... proiect ... o ma9ina de familie cu
un numar dat prestabilit ca cei de la parking sa le introduca Tnsistemul lor
si sa nu fie taxati. Multumesc.

Asistent comisie
Domnule pre§edinte, a fost invitat domnul director de la Direcjia
Guvernanta Corporativa, avand Tnvedere ca punctul 28, singurul punct de
pe ordinea de zi a comisiei are raport de la Direcjia Guvernanla
Corporativa,

nu de la Directia

Transporturi.

la- Ii adresat

Tntrebarea

domnului Teodorescu?

1

Domnul Pre9edinteMelciu Florin
Dansul este sau a fost invitat?

Asistent comisie
A fost invitat domnul director de la Directia Guvernanla Corporativa,
dar nu ... Am dat 9i link, am 9i sunat dar nu este prezent.

Domnul Pre9edinteMelciu Florin
Am Tnteles.DomnulTeodorescu este?
(

Asistent comisie
Nu este pentru ca v-am spus, fiind proiect care nu necesita... daca
doriji, putem sa TIchemam.

Domnul Pre$edinteMelciu Florin
Rugati-1,va rog frumos, o sa discutam punctul asta de pe ordinea de
zi 9i Tlchemam 9i pe ... rugaji-1va rog pe domnul Teodorescu sa vina, sa
vedem exact ca 9i procedura cum iI punem maine pe ordinea suplimentara

ca sa Tnchidemaceasta poveste.
(

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Tmi permiteji? §uhan sunt. Am o rugaminte respectuasa catre
Direcjia Asistenla Tehnica 9i Juridica, care are amabilitatea sa ne sprijine
in desfa9urarea activitaIii noastre, rugamintea este, noi am mai adresat-o
9i mai mulji colegi au facut lucrul asta, ca atunci cand exista un punct la

ordinea de zi care vizeaza o problema aflata Tn responsabilitatea,in
domeniul de activitate, in competenja, cum vreji sa-i spuneji, a unei
anumite direcIii, obligatoriu un reprezentant al direcjiei respective, daca
nu cumva directorul, macar din respect pentru Consiliul General, nu
neaparat pentru noi, sa fie prezent, sa susjina punctul de vedere, sa
susjina documentele care au stat la baza Tntocmiriiproiectului de hotarare.
E o chestie de bun sim!. va muljumesc.
2

Domnul Pre9edinteMelciu Florin
Total de acord cu dumneavoastra.

Asistent comisie
Da. Domnul consilier, am sunat. Domnul Teodorescu va veni Tntr-un
minut. Nu I-am invitat, v-am spus, pentru ca proiectul nu era al Direcjiei de
Transporturi. Daca doriji de fiecare data cand e comisie specifica, vom

invita directorul,de exemplu9i la Direcjiade Mediu o sa invit pe doamna
director de la mediu, chiar daca nu are raport.
(

DomnulPre9edinteMelciuFlorin
Domnul de la Direcjia Corporativa nu a raspuns la telefon?

Asistent comisie

Da, nu a raspuns la telefon. Emailula fost trimis de la colegii de la
IT 9i vad ca nu s-a conectat nici online 9i nu a venit nici fizic.

Domnul Pre$edinte Melciu Florin
(

OK. Puteji sa luati legatura sa trimita pe cineva macar acuma, ca
daca nu, o sa ii dam vot negativ 9i cu asta basta. E lipsa de bun sim! fala
de noi consilieri generali.
Asistent comisie
O sa ma duc fizic atunci, daca a9teptati doua minute, ma duc fizic Tn
direct 9i chem pe cineva.

Domnul Pre$edinte Melciu Florin
va rog. Muljumesc.
Domnul Teodorescu a ajuns?

Domnul Director Executiv Teodorescu Mihai
Domnule pre9edinte, buna ziua. Ma aflu Tnsala.

Domnul Pre9edinteMelciu Florin

Multumim frumos de promptitudine.Vroiam sa ne sfatuim pujin
Tmpreuna cu colegii no9tri, consilieri generali. Eu I-am rugat pe domnul
director de la parking, un domn adjunct, TIcunoa9tem noi mai demult, sa
rezolve o problema prin care sa facem o lista cu numerele ma9inilor
personale a consilierilor generali sa fie introduse Tnbaza de date a celor
de la parking, ca pentru gratuitatea locurilor de parcare, mi se pare normal
9i firesc. Banuiesc ca aici niciun consilier general nu cred ca se opune Tn
povestea asta. El mi-a sugerat sa facem o hotarare de Consiliul General
ca sa introducem asta. Eu o sa ii fac si eu o hotarare de Consiliu General,
de fapt prin AGA lui de acolo ca sa desfiintamcele trei posturi de director
general adjunc Ii, sa ramana doar doua. Eu cred ca gaseau o solutie 9i mai

(

grabnica, dar asta e. Atunci mergempe calea normala 9i voiam sa va
Tntreb care e procedura ca maine Tn 9edinta de Consiliu General sa
depunem amendament pe ordinea suplimentara pentru aceasta discujie
pentru aceea lista pentru o singura ma9ina personala a fiecarui consilier
general sa fi scutit de plata a parcarii. Multumescfrumos.

(

Domnul Director Executiv Teodorescu Mihai

Domnule pre9edinte, daca fmi permiteti o scurta prezentare. in
conformitate cu prevederile articolului 3 litera b, articolul 4, articolul 12,
articolul 13, articolul 14 cuprinse Tnregulamentul privind regimul spajiilor
de parcare de pe teritoriu apartinand Domeniului Public sau privat al
municipiului Bucure9ti, aprobat prin HCGMB 124/2008 privind strategia de
parcare a municipiului, practic pentru a asimila aceste numere pentru
locuri de parcare ale distin9ilor consilieri generali, trebuie facuta o hotarare
de consiliu prin care sa le asimilam institutiilor publice de pe teritoriul
municipiului Bucure9ti a9a cum ne permite regulamentul aflat Tnvigoare la
acest moment. Practic este o hotarare un pic mai elaborati, nu cred ca
putem sa o facem de pe o zi pe alta pentru ca mai sunt 9i alte instituIii
publice. Daca tot facem o hotarare de acest gen, parerea mea este sa luaji
initiativa sa o promovali pentru ca sunt 9i alte hotarari 9i alte institu+ii de
4

interes public care au dreptul sa beneficieze 9i le puteji reglementa cu
aceasta ocazie, asimilandu-le 9i pe cele ale consilierilor generali, cu
institu+iadin care provin. va muljumesc, domnute pre9edinte.

Domnul Pre9edinte Melciu Florin
Domnule Teodorescu, atunci o lasam pe 9edinja viitoare 9i vedem
exact

cum 9i aici era

rugamintea,

de asta

v-am

chemat 9i pe

dumneavoastraca sunteti prompt ca de fiecare data, sa gasim solutia
tehnica pentru a o rezolva 9i o asimilam 9i cu celelalte institujii publice 9i
pentru ceilalji colegi din.. .
(

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Ma scuzaji. Daca-mi permiteji. Multumesc, domnule Teodorescu.
TntotdeaunaTntr-adevar prompt 9i la obiect. Eu am o Tntrebare.sa inijiem
o hotarare de Consiliu General, sigur se poate lucrul asta, dar nu se poate

modifica regulamentul aIa? Tot printr-o hotarare de Consiliu General, e
adevarat, dar aia se poate face mult mai simplu.
Domnul Director Executiv Teodorescu Mihai

(

Daca-mi permiteIi, din ce 9tim de la domnul primar general, in acest
moment se elaboreaza o strategie de parcare la nivel de municipiu, care
bineTnteles,in momentul Tn care va fi supusa dezbaterii publice conform
legislajiei Tnvigoare, orice amendamentva putea fi propus 9i preluat Tn
acel regulament. Mai ales dumneavoastra, in calitate de consilieri
generali, puteji fara nici cea mai mica problema sa faceji propuneri Tn
momentul Tncare apare Tndezbatere.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Asta e o noutate. Deci domnul primar general se ocupa de o
strategie de transport in Bucure9ti.

Domnul Director Executiv Teodorescu Mihai

De parcari. A9a cum a declarat.
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Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae
De parcari, scuzaji-ma. $i avem idee cand apare strategia asta? in
ce consta ea? Ne Tntreaba9i pe noi cineva?

Domnul Director Executiv Teodorescu Mihai

Domnule consilier general, a9a cum v-am spus, va fi supusa
dezbaterii publice conform regulamentului Consiliului General 9i al codului

administrativ 9i vom avea la momentul respectiv acces 9i noi 9i toata

lumea 9i pentru a face amendamentepropuneri 9i reglementari.va
mu ltumesc.

(

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae
Eu vi mul+umesc dumneavoastra personal. Multumesc.

Domnul Director Executiv Teodorescu Mihai
Domnule pre9edinte, daca-mi permiteji sa va raspund Ia ce m-aji ...

Domnul Pre9edinte Melciu Florin
(

va rog.
Domnul Director Executiv Teodorescu Mihai

Direc+iaTransporturi are in lucru un proiect privind transmiterea Tn
folosinla gratuita a unui numar de locuri de parcare publice catre unele
instituIii publice de pe teritoriul municipiului Bucure9ti. Noi iI avem Tn lucru
ca 9i draft. Daca doriji, dupa ce se termini 9edinja comisiei de transporturi ,
va pot Tnaintadraftul pe mail, a9a cum am facut de fiecare data cand am
conlucrat Tmpreuna. va muljumesc,
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Domnul Pre$edinte Melciu Florin
Multumim frumos. La dumneavoastra nu a fost chiar niciodata niciun
repro9 pentru ca aji raspuns super prompt. Idee e ca acele amendamente

sa gasim o formula prin care 9i consilierii generali sa fie inclu9i 9i sa
Tnchidemo poveste.
Domnul Consilier Covaci Florin

Am 9i eu o observajie aici, domnule pre9edinte.Florin Covaci sunt.
A9 dori sa-i Tntrebpe consilieriigenerali PSD cum au avut Tn mandatul
(

trecut acele ecusoane auto 9i poate domnul Teodorescu ne poate spune
cum a reu9it sa le faciliteze acel instrument, daca a contribuit cu ceva 9i

de ce nu s-ar putea reimplementasistemulrespectivpe baza de
legitimajie din partea primariei? Muljumesc.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae
Daca fmi permiteji, a9 vrea sa raspund primul pentru ca s-a adresat
fo9tjlor consilieri, ma rog, celor care au avut un mandat Tntrecut, nu am
avut niciun feI de ecusoane. A fost pur 9i simplu un sistem pe acela9i tipic
pe care I-a Tncercat9i domnul pre9edinte, anume de a trimite o lista, iar Tn
baza de date a companiei de parking s-au aflat numele dumneavoastra,
in a9a maniera Tncat atunci cand numerele erau verificate cu device-ul
respectiv, aparea cifra 0, adica ...
(

Domnul Consilier Covaci Florin
Asta Tnseamnaca nu a fost o hotarare de Consiliu General, cum se
discuta acuma. A fost o lista transmisa catre parking. De ce nu putem sa
refacem acest sistem?

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Asta e Tntrebarea.Asta am propus 9i noi. Asta a propus 9i domnul
pre9edinte, de fapt.
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Domnul Consilier Covaci Florin
injeleg ca domnul Teodorescu vrea sa includa mai multe categorii 9i
sa extinda cumva aceasta gratuitate catre alji beneficiari,dar aia cred ca
e o Tntreagaalta discujie. Nu ar trebui pripita 9i cumva daca ... un sistem,
nu Tnjelegde ce sa ne complicam9i sa schimbam sistemul?

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae
Perfect de acord cu dumneavoastra.

(

Domnul Pre9edinte Melciu Florin

Total de acord cu dumneavoastraca sa simplificam povestea. iI
chemam pe domnul director de la parking, pe domnul Olaru 9i pe domnul
director adjunct, o sa vorbesc 9i eu in AGA ca cei trei directori adjuncIi ...
Primaria Capitalei se ocupa de eficientizarea costurilor, din trei directori sa
rarnana doar doi sau unul 9i sunt convins ca o sa gaseasca imediat solujia
atunci 9i Ia prima 9edinA, rog DATJ-ul, la prima 9edinta domnul Olaru sa

fie prezent la 9edinta de comisiede transporturica sa rezolvamaceasta
aceasta problema, asta neTmpiedicandu-nesa vedem 9i proiectul
domnului Teodorescu 9i daca este pentru celorlalte institutii care T9imerita,
gen Asisten@ Sociala etc. , ca de ce nu sa facem 9i o hotarare de Consiliu

(

General, dar cred ca lucrurile cele mai simple, cu o lista exact cu toate
numerele, cu tuturor 55 de consilieri generali de la Direcjia de Transport,
eu cred ca este mai mutt decat suficienta. Acuma domnul Olaru sau
domnul director adjunct acolo vrea sa fie mai catolic decat Papa, injeleg.
Domnul Director Executiv Teodorescu Mihai

Domnule pre9edinte, sustinem orice demers dar avand Tn vedere
faptul ca serviciul a fost delegat total catre Compania Municipala de
Parking Tntradevar neadministrand, ei fiind operatori ai acestui serviciu
public, exact cum s-a menjionat, dan9ii au aceasta reglementare. Eu am
propus proiectul de hotarare de Consiliu General pentru ca mi se pare un
moment optirn cum aji pus 9i dumneavoastra, sa Tncercam sa
reglementam 9i alte institutii asimiland 9i institutia Consiliului General al
Municipiului Bucure9ti. va mul+umesc.
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Domnul Pre9edinte Melciu Florin
A9teptam pe mail 9i proiectul dumneavoastra. Oricum Tlchemam 9i
pe domnul Olaru Tnprima 9edinla 9i aici o sa rog DATJ-ul sa fie prezent 9i
domnul Olarul Ia prima 9edinIa a Comisiei de Transport 9i atunci ramane
pentru luna viitoare sa vedem exact care e cadrul 9i sa Tnchidemodata
aceasta poveste. Muljurnesc.

Asistent comisie

Domnule pre9edinte, a venit gi reprezentant al Directiei de la
Guvernanja Corporativa.
(

Domnul Pre9edinte Melciu Florin

Domnule Teodorescu, muljumim frumos de prezenla. Daca puteji
dumneavoastra sa ne puneji pe grupul nostru, la toli consilierii din Comisia
de transport acel proiect ca sa sau sa trimiteti ta toti pe mail 9i ne vedem
luna viitoare Ia prima 9edin+ade comisie de trasport. Cu multumirile de
prezenji. Muljumesc frumos 9i va doresc o zi buna. Adica sa nu !inem pe
Ioc ca nu... asta era Tntrebarea.

Domnul Director Executiv Teodorescu Mihai
(

va muljumesc, domnule pre9edinte. O sa vi transmit pe mail-ul
dumneavoastra...

Domnul Pre$edinte Melciu Florin
La toli. La toli membrii, va rog.

Domnul Director Executiv Teodorescu Mihai

O sa-I dau comisiei. va muljumesc tare mult.

Domnul Pre9edinte Melciu Florin
Muljumesc. Domnii de la Guvernanla Corporativa? va rog.
9

Doamna Director Executiv Stoica Simona - Directia Guvernanla
Corporativa
Buna ziua

Domnul Pre9edinte Melciu Florin
sarut mana doamna. Rugamintea mea 9i a colegilor. Ideea este Tn
felul urmator: cand direc jia probune vreun amendament, vreo propunere,
vreun punct pe ordinea de zi, este regula de baza ca cineva, eu a9 dori sa

fie pe directorulgeneral, nu pozi+iede execu+iesau oricine altcineva, sa
(

T9iprezinte exact, sa T9iprezinte proiectul. Asta e o chestie de lipsa de bun
sim! fala de not consilieri generali. Deci daca data de data viitoare nu este

sau cand, din direcjia dumneavoastra,nu mai, aveti un punct pe ordinea
de zi in Comisia de transport 9i nu este directorul general sau daca dansul
Doamne fere§te o data la 100 de ani este Tnconcediu sau este medical,
poate sa delege pe cineva dar nu se pun, se depun proiecte 9i nu sunt
sus+inutede nimeni. Multumesc frumos. Haide sa auzim proiectul 9i sa
vedem ce Tntrebariau 9i colegii. Muljumesc frumos.
Asistent comisie
Domnule pre9edinte, ma scuzaji, domnul director acum am aflat nu
(

mai este si doamna este cu noM de... din cate am Tnteleseste Tn locul
domnului director, de aceea a venit.

Domnul Pre9edinte Melciu Florin
E9ti la DATJ. Nu 9tiai ca Manolache nu mai e de 100 de ani? scuzama ca-Ii spun. Este 9i vina ta. Dardoamna este cu noH de delegare. Deci
pe dansa trebuia s-o suni. Muljumesc.

Doamna Director Executiv Stoica Simona - Direcjia Guvernanfa
Corporativa
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Daca-mi permiteIi, va rog, sa clarific doar un mic aspect, deci din
data de 28 iulie Tntr-adevarocup aceasta pozijie prin nota de coordonare.
Dar din 28 iulie.
in al doilea rand, Tntotdeaunaam fost la comisii. 'Fmicer scuze ca a
fost o mica intarziere astazi deoarece eram Tntr-oTntalnire. Nu din alt
motiv. De obicei onorez fiecare comisie.

Domnul Pre9edinte Melciu Florin

Doamna, scuzaji-ma. $i noi avem Tntalniri.va rog tare mult, cand
este comisia de transport sa va anulaji Tntalnirile,altfel orice proiect care
vine din zona Dvs. o sa primeasca vot negativ. Este o chestie de bun sim!
fala de colegii consilieri generali. Muljumesc.

(

Doamna Director Executiv Stoica Simona - Directia Guvernanla
Corporativa
Buna ziua. Deci, prin prezentul proiect se solicita Consiliului General

sa aprobeTnlocuireadomnuluiNicoliae Gheorghedin funcjia care a
de+inut-ode reprezentant TnAdunarea Generala a Acjionarilor a Societatii

STB cu un alt reprezentant9i dupa cum se 9tie orice reprezentanteste

votat Tn Consiliu prin vot secret, drept pentru care am lasat doar
(

propunereaTnsine ramanand ca decizia sa va apartina dumneavoastra.
Este necesar sa se fi numita inca un reprezentantdeoarece conform
actului constitutiv avem doi reprezentanjiin AGA din partea Consiliului
General al Municipiului Bucure9ti. Prin demisia domnului avem, am ramas
cu unul singur, astfel Tncatnu se poate organiza o AGA statutara.

Domnul Pre9edinte Melciu Florin

Multumescfrumos
Haideji si supunem la vot.
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Domnul Consilier Covaci Florin

Doresc sa fac observatiecat suntem Tntimpul votului. A9 dori sa
spun ca 9edinja de AGA de STB este maine, Tnaintea9edin+eide Consiliu

Generalde miercuri.

Domnul Consilier Pavel Marius
Domnule pre9edinte, dat Hind ca nu pot vota online, votul meu este
abtinere. va multumesc.

Doamna Director Executiv Stoica Simona - Directia Guvernanta

(

Corporativa
O precizare. fmi cer scuze, dar 9tiu ca sunteti Tntimpul votului, numai
ca proiectul a fost facut din luna iunie, noi 9tiind de situajie 9i Tncercandsa
prevedem aceasta situa+ieneplacuta de a se organiza AGA fara cei doi
reprezentan{i ai Consiliului.

Domnul Pre$edinte Melciu Florin
... in care am votat. Ideea e ca am votat ceva inutil.

(

Doamna Director 'Executiv Stoica Simona - Directia Guvernanta
Corporativa

Nu este inutil. AGA se poate reprograma.

Domnul Consilier Covaci Florin

Nu va suparaji, dar nu se poate sa participesupleanIii, cum au
participat pana acum?

Domnul Consilier Pavel Marius
Ba da, dar ce facem cu negocierea? Postul acela ramas vacant.
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Domnul Consilier Covaci Florin
Problema e ca nu a fost Tntrunita9edinta fizica pentru a vota. Acum
ne Tntalnimfizic.

Doamna Consilier Stoica loana

Am votat abjinere.
Asistent comisie

9 voturi pentru 9i 3 voturi de abjinere, cu domnul Pavel 9i doamna
(

Stoica.

Domnul Pre$edinte Melciu Florin
Multumesc frumos
Vreau sa muljurnesc tuturor colegilor pentru prezen{a. Ramane ca
sa vorbesc cu domnul Cri19i doamna de la apa Guvernanla Corporativa

sa se mute acea AGA pentru a rezolva problemaca 9i data. Muljumesc
frumos.

O zi buna, va doresc tuturor!

(

Pre9edinte,

Secretar,

Melciu Florin

Rau Gabriel

