Proces-verbal al 9edin+eiComisiei de Transport 9i mobilitate urbana din
cadrul CGMB din data de 28.09.2021, ora 12
Prezenti: Melciu Florin, Rau Gabriel, Hazarian Constantin, Nicolaie
George, Ciceala Ana Maria, Covaci Florin, Milea Dan, Petrariu Vasile –
Luliu, $uhan Valeriu – Nicolae, Calenjaru Nasi Pavel Marius Adrian.
Absen Ii: Militaru Marian catalin, Stoica loana.
§edin+a comisiei se desfa9oara prin mijloace e}ectronice, printr-o
platforma online de videoconferinP, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
94/2020.

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

(

Consiliu General.
Participa din partea Directiei de Transporturi domnul Director
Executiv Teodorescu Mihai cat 9i doamna Niculae Silvia – Administrajia
Strazilor Bucure9ti.

Domnul Pre$edinte Melciu Florin
Buna ziua.
Bine aji venit la 9edinja comisiei.

va rog sa citili ordinea de zi.
(

Asistent comisie
Punctele 17 9i 19 de pe ordinea de zi CGMB din 30.09.2021.
Punctul 17: Proiect de hotarare privind modificarea anexelor nr. 15,
nr. 34, nr. 35, nr. 94, nr. 95, nr. 96, nr. 97 §i nr. 98 din Hotararea Consiliului
General al Municipiului Bucure9ti nr. 123/05.04.2017 pentru aprobarea
studiilor de fezabilitate 9i a indicatorilor tehnico - economici aferenti pentru

lucrarile de semaforizareTn intersec{ii 9i treceri pentru pietoni din
Municipiul Bucure9ti - 101 intersectii.
Raport comun de la Direcjia Generala InvestiIii 9i de la Administrajia
Strazilor Bucure9ti.
Punctul 19: Proiect de hotarare privind colaborarea institutionala

dintre Ministerul Transporturilor 9i Infrastructurii (MTI), Jude+ul llfov
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Consiliul Judejean 9i Municipiul Bucure9ti Tn vederea realizarii 9i
implementarii - Drumurilor radiale care ajuta la cre9terea atractivitaIii
investitieiautostrazii AO - Inel Bucure9ti.
Raport de la Direcjia Transporturi.
Sunt prezenti domnul directorTeodorescu de la Direcjia Transporturi
si doamna Silvia Niculae de la Administratia Strazilor.

Domnul Pre9edinte Melciu Florin
Rugam pe domnul Teodorescu sa ne spuna cateva cuvinte 9i dupa
aceea sa trecem la vot. Eu le-am primit pe mail, am vorbit 9i cu cei de la

managementultraficului 9i cei de la strazi. Din punctul meu de vedere,
proiectuleste foarte bun, dar lasam 9i pe domnuldirectorsa ne spuna

(

cateva cuvinte si trecem la vot. Multumesc.

Domnul Director Executiv Teodorescu Mihai – Direcjia Transporturi

Buna ziua, domnule pre9edinte. Buna ziua, stima li consilieri
generali. O am alaturi pe colega mea de la administrajia strazilor, care a
venit cu actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru mai multe

intersectii de pe Bulevardul Timi9oara, mai exact 6 intersectii. Este
necesara aceasta actualizare pentru a fi introduse TnBTMS 9i pentru a
avea dotari suplimentare cum ar fi senzori inductivi Tncarosabil, dispozitive

push button, se monteazacamere de supravegherevideo cctv, fiba
(

optica, practic este o actualizare a SF-ului 9i a indicatorilor tehnicoeconomici pentru a putea fi integrate alaturi de cele 111 intersecjii. in mare
despre acesta este vorba Tn proiectul respectiv. lar proiectul numarul 2
este vorba de un model de protocol de colaborare pentru drumurile radiale
ce vor orbita Tn jurul Bucure9tiului, vor ajuta descongestionarea
municipiului Bucure9ti prin autostrada AO 9i sunt’drumurile de legatura
catre 9i dinspre, Exista 9i o anexa care sunt prezentate exact principalele
penetrajii: Vest, autostrada A1, Giule9ti, Nord, Pipera, Afumaji, este
expresul de Express Magurele Express 9i nodurile rutiere aferente
acestora. Costul estimat al proiectelor este undeva aproximativ de 590 de

milioanede euro fara TVA, 703 milioane euro cu TVA 9i speram cu
binevoinja dumneavoastra sa primim un aviz, sa se voteze, sa putem sa
reactualizam PMUD-ul ca sa putem sa accesam pe PNRR sau pe alte
fonduri structurale aceasta aceste proiecte, sa fie eligibile. va muljumesc.
2

DomnulPre9edinteMelciuFlorin
Multumesc frumos, domnul director.

Din punctul meu de vedere ambele proiecte sunt mai mult decat
benefice pentru Primaria Capitalei. Daca vreunul dintre colegii no9tri
prezenji au Tntrebari suplimentare, eu nu am 9i daca nu au, supunem la
vot pentru fiecare punct Tn parte. Muljumesc frumos. A9tept colegii daca
exista vreo Tntrebaretehnica catre direcjiile de specialitate. Multumesc.
Domnul Secretar Rau Gabriel
(

Buna ziua. Sunt Gabriel Rau. Am eu o Tntrebarede detaliu pentru
pentru primul proiect pe care iI avem astazi pe ordinea de zi 9i este
referitoare la tehnologia, de la tehnologie vad ca vom dota aceste
intersectii cu, in continuare cu bucle inductive. As dori sa va Tntrebdaca
au existat discutii si care a fost concluzia sau care este stadiul acestor
discu{ii referitoare Ia a folosi tehnologie cu camere video pentru masurarea
traficului Tn locul buclelor inductive. va multumesc frumos.

DomnulPre9edinteMelciuFlorin
Doamna directoare de la Strazi?

(

Domnul Director Executiv Teodorescu Mihai – Directia Transporturi

va raspund eu, domnule pre9edinte. Am discutat cu colega mea.
Avand Tnvedere ca tot sistemul practic este reactualizarede SF oi avem
bucle inductive pe tot sistemul, ce spune domnul consilier, Tntradevarpe
camerele rpr cu recunoa9tere pentru a stabili mai precis punctul de origine
destina+ieautovehiculului sau a lucrurilor pe care le urmarim Tntrafic dupa
necesitate pentru stabilirea fluxurilor 98pachetizarea efectiva pe intersectii,

ar necesita un cost suplimentar9i o actualizarea Tntregiitehnologiipe
restul proiectului, ceea ce in acest moment este u9or imposibil, tocmai de

aceea s-a facut aceasta reactualizarea SF-ului prin care s-a mers pe
solutia cu care sunt introduse si celelalte intersectii care au fost introduse
pana acuma de bucle inductive 9i de la anul din se pare, ce spune colega

mea, Tntradevarvorn Tncepesa schimbam tehnologia 9i sa mergem pe
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tehnologia cu recunoa9tere a numarului de Tnmatricularepentru stabilirea
corecta a punctelor de origine destinajie 9i de necesitate la nivelul orar a
fluxurilor de trafic din municipiul Bucure9ti. Multumesc.

DomnulPre$edinteMelciuFlorin
Mul+umesc frumos de raspuns.

Domnul Milea, va rog.
Domnul Consilier Milea Dan
Am 9i eu observajie. in proiecjia pe care ne-aji trimis-o, cel pujin Tn
zona de nord avem fosta penetrajie dinspre ... spre ceea ce trebuia sa fie

(

autostrada Bucure9ti – Bra9ov, deci acolo este prinsa si in PUG-ul
municipiului Bucure9ti o po4iune care trec dinspe 9oseaua Jiului peste
cimitirul Bucure9tii pe deasupra lacului, adica o chestie fantezista care nu
are nicio proiecjie in realitate 9i vad ca este prinsa Tncontinuare, daca a

fost analizata situajia asta, deci Ia un momentdat se discuta sa se faca
un tunel nu 9tiu exact in ce masura 9i cum a fost analizat Tncadrul acestui
proiect. $i a doua, am vazut dinspre zona Baneasa peste linia de centura
spre Otopeni este prins chiar drumul prin padure TnVadu Moldovei care

deocamdata are o situajie juridica incerta 9i ce se Tntampladaca nu se
finalizeaza aceasta dorinta de a face drumul acela prin padure?
Multumesc.
(

Domnul Director Executiv Teodorescu Mihai – Direcjia Transporturi
Domnule pre9edinte, domnule consilier general, aceste variante au
fost studiate de grupul de impact la nivelul Ministerului Transporturilor
Tmpreunacu Consiliul Judejean llfov 9i cu speciali9ti din cadrul autoritalilor
locale inclusiv de pe llfov inclusiv de pe Bucure9ti, nu 9tiu daca colegii
nostri de la sector mai ales cum este domnul Milea de la Sectorul 1 au fost
invitaIi, tocmai de aceea se face 9i acest protocol pentru a rezolva absolut
toate problemele 9i pentru a avea o dezvoltare coerenta Tntre autoritaIi.
injeleg ce spuneji domnule consilier general dar sunt convins ca in urma
acestui protocol, orice va fi de TmbunataIit se va Tmbunata
li pe parcurs,
important este sa iI avem ca sa putem sa demaram, sa putem proiectele
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sa Ie faceji pentru a le duce Ia un grad de maturitate pentru care putem sa
primim finan+e. va muljumesc tare mult, domnule consilier general.

DomnulConsilierCovaciFlorin

Domnulepre9edinte,a9 vrea sa completez9i eu ceva legat de
aceasta spela. in ceea ce prive9te drumul din padure, acolo Tn momentul
de faIa avem proprietar Romsilva care dore9te sa trimita mai departe acest
drum ’in administrarea ... au fost mai multe scrisori ale acestora catre catre
Direc+iaPatrimoniu din cadrut Primariei Municipiului Bucure9ti, cu toate

(

acestea trebuie sa sesizam ca sunt foarte multe terenuri care o sa
trebuiasca sa fi expropriate,cumva nu am gasit nimic ca in ceea ce
prive9te acest aspect 9i respectiv banii necesari care ar putea sa fie
alocati, se vorbe§te doar de executie, dar nu se vorbeste efectiv de
terenurile unde se poate executa lucrarea 9i nu o sa avem norocul ... acolo
o sa fie Romsilva sau alta institutie a statului, o sa fie zone Tncare o sa fie
proprietari privali care o sa fie destul de reticenti Tna transmite terenul,
deci trebuie sa trimita foarte serios aceasta strategie de expropriere gi cum
putem sa facem acest acest proiect sa devina realitate. Muljumesc.

Domnul Consilier Pavel Marius

(

O sa fmi permit sa intervin. ii urez mult succes domnului director al
Direcjiei Transporturi. in alta ordine de idei, acel drum la care faceji referire
domnul Covaci, nu are nevoie de nici o expropriere datorita faptului ca sa facut un schimb de terenuri Tn mandatul trecut Tntre Romsilva si un
proprietar privat sau mai mulji proprietari privaji.
Domnul Consilier Covaci Florin

A9a este.
Domnul Consilier Pavel Marius
Singurul lucru care lipsea era o adresa din partea primarului general
prin care sa spuna ca hi menjine interesul referitorla aceea§i situatie. Nu
pot sa neg de asemenea 9i interesul domnului Milea de a proteja padurea
dar !in sa subliniez faptul ca aceea este o padure donata de catre Regele
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Carol catre Primaria Municipiului Bucure9ti. Ea a fost destinata de la
Tnceputulexistenjei ei ca un parc in interiorul Bucure9tiului,ceea ce nu sa Tntamplat.va muljumesc.
Domnul Consilier Milea Dan
Domnul Pavel, deci eu nu m-am exprimat nici pentru protejarea, nici
pentru transformarea padurii Tntr-oautostrada sau ce vrea sa fie acolo. §i
daca tot s-a dus vorba, ca sa fiu lamurit, vreau sa 9tiu 9i eu ce categorie

de drumva fi prin padureaaia?

(

Domnul Consilier Pavel Marius
Drum public.
Domnul Consilier Milea Dan
A9a cum e desenata,vad ca e pe 4 benzi.
Domnul Consilier Pavel Marius

2 benzi pe sens.

(

Domnul Consilier Milea Dan

4 benzi. 2 de dLIS,2 de Tntors?
Domnul Consilier Pavel Marius
Da, da, da. Eu a9a fmi aduc aminte din mandatul trecut. Da.

Domnul Consilier Milea Dan
Deci Tn momentul de faB, drumul prin padure se transforma Tntr-o
autostrada, ca sa injeleg.
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Domnul Consilier Pavel Marius

Daca dumneavoastra definiji
autostrada. Fac 9i eu o paralela.

Lucreliu

Patra9canu ca fiind

Domnul Consilier Milea Dan
Ma rog. sa-i zicem bulevard.

DomnulConsilierPavelMarius
Ma refer la o artera necesara cetajenilor din nordul capitalei, o artera
pur 9i simplu.

(

Domnul Consilier Milea Dan
Haideji sa nu Tncurcam Tn lozinci.
Domnul Consilier Pavel Marius

Nu. Nu ne Tncurcam.Eu vad ca dumneavoastrava doriji sa blocaji
orice feI de dezvoltare ...

Domnul Consilier Milea Dan
(

Eu nu vreau sa blochez nimic

Domnul Consilier Pavel Marius
$i condamnaji cetajenii acelui cartier, acelei zone la subdezvoltare.

Domnul Consilier Milea Dan
in populisme aicea.

Domnul Consilier Pavel Marius
Noi nu facem demagogie, domnule Milea. Dumneavoastra protejaji

Domnul Consilier Covaci Florin
Domnule pre9edinte, va rog sa interveniji.

Domnul Consilier Milea Dan

(

Eu a9 vrea sa lamurim foarte clar ce feI de drum e acolo ca sa 9tim
despre ce vorbim.

Domnul Pre9edinteMelciu Florin

E foarte bine ca domnul Milea ne puneTntrebari.E normalsa ii
raspundem. Pe cealalta parte, este evident ca este necesara dezvoltarea

zonei. Sunt convins ca acele discutii au fost Tmpreuna cu Consiliul
Judejean llfov 9i 9tiu ca o data ne-a trimis 9i noua toate Tn9tiinlartIedomnul
Tudor, pre9edintele C6nsiliului Judejean, dar haide sa ne raspundeti sa
nu stam Tn politica Tncomisie 9i sa raspundem punctual, pana la urma un

drum de 4 pe benzi cat ajuta, nu cred ca e niciun feI de problema 9i se
gestioneaza pe acolo lucrurile, dar orice Tntrebaredin partea domnului
Milea, haide li sa o tratam cu respect. Mul+umesc.
{

Domnul Consilier Milea Dan

va muljumesc.
Deci, e prima oara cand se discuta Tnmod oficial despre un drum cu
4 benzi Tnmomentul de fala.
A9 vrea sa mai Tntrebpe domnul director ce impact 9i ce importanla
au asupra PUZ-urilor care se vor face, ma refer la toate aceste drumuri,
adica daca se vine cu alta solujie, se pastreaza solujia din acest proiect
sau se reanalizeaza?
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Domnul Director Executiv Teodorescu Mihai – Directia Transporturi

Ca sa raspund Tn primul rand la prima chestiune, drumul este de
categoria drum expres, Tntradevarva avea doua benzi pe sens, practic 4
benzi, exact in regim de drum expres pentru ca autostrada nu poate fi
conectata decat Ia un drum expres ca sa faca joncjiunile corecte cu
centura 9i cu intrarile 9i cu penetrajiile TnBucure9ti. in ceea ce presupune
regimul urbanistic de reglementare ulterior, va daji seama ca schimbarile
survenite vor trebui sa aibe la baza un plan urbanistic zonal pentru ca altfel
nu se va putea, mai ales daca se schimba orice la momentul respectiv sau
din categoria de drum schimbam traseu sau alte elemente esenjtale.

(

Domnul Consilier Covaci Florin

A9 vrea sa intervin sa va men+ionezca acest drum, cum zicea 9i
domnul Pavel are prevazut un schimb de terenuri 91cumva ar putea sa fie
ferit de acel schimb dar doar acel plan a fost facut strict pe un drum cu o
banda pe sens. Noi acuma Tntradevaraducem Tndiscujie doua benzi pe

sens 9i cumva ne legam de acest drum punctual pentru ca cat de cat

(

suntem ... e un subiect destul de sensibil pentru pentru spectrul politic 9i
cumva mai multi lume a aprofundat, dar aceea9i discutie se aplica pentru
toate drumurile radiale 9i cumva aceasta discujie trebuie extinsa pentru
fiecare dintre ele dar Tntradevardaca se va alege varianta a doua benzi
pe sens, exista probabilitatea ca ...arile pe care le avem acolo din punct
de vedere a normelor de mediu sa sa fie Tncalcatesi cumva trebuie
corectate chestiile astea, dar in{eleg ca trebuie doua benzi pe sens pentru
ca altfel tehnic nu ar avea nicio utilitate drumul respectiv 9i conectareala
centura nu ar fi avantajoasa, 'injeleg logica tehnica din spate, dar cumva
aici ar trebui Tntradevardiscutat Tnprofunzime.

Domnul Consilier Milea Dan
Spre deosebire de concluziile pe care le trag unii colegi, pe mine ma
intereseaza Tnmod deosebit penetrajia aceea dinspre Jiului spre Linia de
Centura, deci daca avem 4 benzi pe sens sau 2 benzi pe sens, 4 benzi cu
totul, dintr-o data proiectul devine 9i mai utopic. Deci Tn momentul de faji,
eu va spun ca dpdv urbanistic, in zona asta e Primariei Sectorului 1 se

gande9tesa se reglementeze9i sa se renunIe la prima parte a acestei
penetraIii de peste lac, care n-are nicio ... deci sa ramana numai partea
aceea de la Pite9ti pana in linia de centura, care e gandita sa fie un mare
9

bulevard. Stau 9i ma Tntrebce influenIa ar avea acest proiect daca nu
cumva se va bloca Ia un eventual PUZ tocmai din aceasta cauza, acest
transfer dinspre zona Casei Presei Libere spre centura 9i mai departe, a

doua linie de centura sa Tmpietezeaceasta gandire. Poate sa ma
lamureasca cineva?

Domnul Pre$edinteMelciu Florin
Scuze, dar PUZ-ul de zona tot la noi la primarie merge.

Domnul Consilier Milea Dan
(

Dar va avea nevoie de ni9te avize, cel pujin de la Direcjia de
transporturi.
Domnul Consilier Pavel Marius
Domnule pre9edinte, fmi permiteji sa intewin? Exact cum a spus
domnul director, daca-mi aduc bine aminte, acea artera este prinsa Tn
PUG 2000, Tntradevar este expirat, de asemenea el fusese prins Tn
proiectul de PUZ al sectorului 1, respectand trama stradala din PUG 2000
9i mergand mai departe catre o reactualizare.Nu cred ca putem renunja
la un proiect de o asemenea importanIa. Muljumesc.
(

Domnul Consilier Milea Dan

Daca nu vreli sa renunlam, o sa ne oblige viaja sa renunlamla el
pentru ca nu poate fi realizabil din punct de vedere tehnic, juridic, ce vreji
dumneavoastra.

Domnul Consilier Pavel Marius

... administrajiei publice locale condusa de Nicu9or Dan, doamna
Clotilde Armand. Nu pot sa spun mai mult. Muljumesc.
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Domnul Pre9edinte Melciu Florin

Muljumesc, Pavel. Haideji, mai sunt discujii pe aceasta tema? sa
trecem la vot, va rog?

Puteji vota punctul 17.
9 voturi pentru gi 1 abjinere.

Aviz favorabil.

Puteji vota punctul 19.
(

8 voturi pentru,2 abjineri.
Aviz favorabil.

va multumescfrumos. inainte de a Tnchide§edinta, vreau sa va
anun! faptul ca am trimis pe grupul comisiei de transport un proiect Tncare
a9 dori ca toti liderii de grup atat PSD, PMP, PNL, USR prin care ma9inile

personale ale consilierilor sa fi scutite de taxa de parcare, !inand cont ca

fiecare dintre dumneavoastraparticipaIa diverse AGA 9i mi se pare

(

normal 9i firesc sa nu ne platim parcarea, din punctul meu de vedere.
Tocmai de aceea am trimis un proiect de hotarare pe care sa TIbagam 9i
sa fie toate grupurile de acord cu el 9i sa fie semnat de catre liderii de grup
al fiecarui partid daca se considera necesara 9i utila acest proiect.

Domnul Consilier Pavel Marius
Tmipermiteji, domnul Melciu, una la mana nu sunt pe grupul Comisiei
de Transporturi, doi la mana exista o hotarare de consiliu general care
reglementeaza acest lucru, e mai veche dar este valabila Tncontinuare. in
sens ca consilierii generali nu platesc mijloacele de transport in comun
apar{inand de STB 9i locurile de parcare.

va multumese
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Domnul Consilier Covaci Florin
Daca aji putea sa faceji referire la acea hotarare, am aprecia foarte
mult, ca sa putem sa, Tntradevar a9a 9tiam 9i eu. Cumva Ia un moment dat
a fost o discujie ca nu ar mai fi valabila, dar cred ca cu toIii am aprecia
daca am verifica.

Domnul Consilier Pavel Marius

O sa verific la DATJ 9i...

(

Domnul Pre9edinteMelciu Florin

Chiar ne-ar ajuta de a rezolva aceasta problema fara ... Eu i-am
intrebat 9i pe cei de la parking 9i pe cei de la DATJ. Mi-au zis ca nu mai
este valabila, dar nu mi-au dat un raspuns Tnscris sau ceva concret. Chiar
ne-ar ajuta foarte mult. Eu oricum am trimis daca sa zicem prin nefericirea

noastra este abrogat sau este expirat sau alte motive, TIintroducem pe
acesta, daca nu ... chiar a9 vrea sa fie Tnchisaaceasta poveste 9i numerele
personale de la fiecare consilier general sa fie bagate Tn baza de date de
la Parking. in momentul actual, ce pot sa va spun, am pus TntrebareaTn
scris, ca nu sunt bagate Tn baza de date. Muljumesc.

Domnul Consilier Pavel Marius
(

Domnule pre9edinte. Ma interesez 9i va comunic.

Domnul Pre$edinte Melciu Florin

Muljumesc frumos. Muljumesc tuturor de prezen R. Muljumesc
domnilor dorectori care ne-au consiliat. Tinem aproape 9i ne vedem pe
data de 30 la 9edinja Consiliului General.
va doresc o zi buna tuturor.

Muljumesc frumos.

Pre9edinte,

Melciu Flol

U

Secretar,

Rau Gabriel

