
Proces-verbal al 9edinjei Comisiei de Transport 91 mobilitate urbana din
cadrul CGMB din data de 27.10.2021, ora 10

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

Absenji: Hazarian Constantin, Nicolaie George, Militaru Marian
catalin.

(,

§edinja 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 9edintei de Consiliu
General.

Participa din partea Direcjiei de Transporturi domnul director executiv
Mihai Teodorescu, din partea Administrajiei Strazilor Bucure9ti domnul
director general Marian Aurelian Bargau 9i din partea Direcjiei de Patrimoniu
doamna director executiv Mariana Per9unaru.

(

Domnul Presedinte Melciu Florin

Buna ziua.

sa Tncepem 9edinja. va rog sa citili punctele de azi.

Muljumesc.

Asistent comisie

20. Proiect de hotarare privind modificare Hotararii Consiliului General
al Municipiului Bucure9ti nr. 138/30.06.2015 privind declan9area procedurilor
de expropriere pentru imobilele proprietate privata situate pe amplasamentul
lucrarii de utilitate publica „Penetrajie Prelungirea Ghencea – Domne9ti 9i
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supralargire Bulevardul Ghencea Tntre strada Bra9ov 9i Terminal Tramvai
41 ” in vederea efectuarii lucrarilor de interes public local.

35. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de sewicii de
consultanla 9i/sau reprezentare juridica de specialitate de catre
Administratia Strazilor Bucuresti.

36. Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de colaborare
institujionala dintre Ministerul Transporturilor 9i Infrastructurii (MTI), Judejul
llfov - Consiliul Judetean 9i Municipiul Bucure9ti Tn vederea realizarii 9i
implementarii - Drumurilor radiale care ajuta la cre9terea atractivitatii
investitiei autostrazii AO - Inel Bucure§ti.

(

A mai avut aviz luna trecuta. Daca doriti sa TI mai discutati, este acelasi

raport de luna trecuta al direcjiei de transporturi. Cum doriti dumneavoastra.
Eu Tncep sa citesc punctul 20. Este OK?

Punctul 20: Proiect de hotarare privind modificare Hotararii Consiliului
General al Municipiului Bucure9ti nr. 138/30.06.2015 privind declan9area
procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privata situate pe
amplasamentul lucrarii de utilitate publica „Penetrajie Prelungirea Ghencea
– Domne9ti 9i supralargire Bulevardul Ghencea Tntre strada Bra9ov 9i
Terminal Tramvai 41 ” in vederea efectuarii lucrarilor de interes public local.(

Raport de specialitate de la Directia Investitii §i de la Directia
Patrimoniu.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Eu 9tiu proiectul, eu n-am niciun feI de problema la acest proiect. Nu
9tiu, colegii mei daca au vreo Tntrebare, va rog.
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Domnul Consilier Pavel Marius Adrian

Buna ziua. Marius Pavel sunt. Tntrebarea mea este simpli. Se
pastreaza Tn culoarul de expropriere de9i spajiul necesar liniei de tramvai?

Asistent comisie

fmi cer scuze. Reprezentan Iii de la Direc jia Generala Investijii 9i de la
Direc jia Patrimoniu au fost invita Ii, dar nu sunt intraji online 9i nici fizic Ia ...

( Domnul Consilier Pavel Marius Adrian

E o Tntrebare foarte decenta. E legata strict de patrimoniu. Zic eu.
Investijiile ca investijiile, dar poate ar trebui sa vina totu9i cineva de la
Patrimoniu.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Anunjaji-o pe doamna Per9unaru sa ne trimita pe cineva, va rog.

Lasam punctul asta pe ... ultimul punct 9i rugaji-o dumneavoastra pe
doamna Per9unaru sa ne trimita pe cineva ca sa ne dea toate detaliile. Chiar
este pertinenta Tntrebarea domnului consilier. Ne itnereseaza pe toli.
Muljumesc.

(

Haideji sa trecem la urmatorul punct 9i sunaji-o dumneavoastra pe
doamna Per9unaru sa ne trimita pe cineva de la .. .

Muljumesc.

Sau online

Asistent cornisie

Punctul 35, Proiect de hotarare privind aprobarea achizijionirii de
servicii de consultanji 9i/sau reprezentare juridica de specialitate de
catre Administratia Strazilor Bucure§ti.

Raport de la Direc jia Juridic.
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Domnul Presedinte Melciu Florin

Astazi 9tiu ca este domnul director aici. Am schimbat 9i eu cateva
cuvinte cu dansul. Nu-I cunosc personal, dar a fost foarte receptiv sa vina la
Tntalnirea cu noi. $i de acurn asta este 9i regula, toate direcjiile cand au ceva
de promovat sa vina directorii generali. Rugam sa ne spuna exact de ce luam
servicii juridice atata timp cat avem departament juridic. Muljumesc frumos.

(

Domnul Director General Marian Aurelian Barqau – Administra jia
Strazilor Bucure9ti

Buna ziua

'in momentul de fala avem peste 200 de litigii Tn desfa9urare,
departamentul nostru are 4 consilierijuridici, dintre care doar 2 consilieri sunt
definitivi, iar spejele noastre sunt diverse. Avem pe partea de penal,
administrativ, civil, achizijii, contencios administrativ, dreptul muncii, iar
colegii nu au cum sa faca fala la acest volum foarte mare de litigii, plus ca
avem activitatea interna a ASB-ului pentru care sunt necesari ace9ti colegi.
in momentul de faIa pot sa va spun ca se pierd foarte multe procese Tn
instan Ia 9i chiar daca a fost pana Ia 31 august un contract in derulare cu un
avocat 9i noi ulteriorsuntem nevoiji sa platim sumele de despagubiri conform
deciziilor de instanta. Deci in momentul de fata nu avem cum sa facem fata
cu angajatii care care ii avem.

(

Domnul Presedinte Melciu Florin

Domnul director, 9tiu ca sunteji nou, dar am 9i eu o Tntrebare: daca aji
facut vreo evaluare a institujiei dumneavoastra Tn care cat la suta dintre
procesele juridice s-au pierdut? Asta o data. §i a doua Tntrebare este: cali
angajaji are direcjia juridica de la dumneavoastra? Mul+umesc.
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Domnul Director General Marian Aurelian Barqau – Administrajia
Strazilor Bucure9ti

Nu am procentul exact sa vedem cate procese s-au pierdut, dar va
spun sincer ca zilnic primesc sentin Ie de despagubiri. Cred ca procentul este
peste 90%, sincer sa va spun. Directia noastra are patru angajati, Direcjia
Juridica 9i asta va spuneam ca doar doua persoane sunt definitiv, doua
persoane sunt stagiari, iar aici fac parte 9i din foarte multe comisii interne.
Nu vi spun ca intenjionez din acest contract de servicii juridice sa cooptam
inclusiv Tn diferite comisii de cercetare interna a ASB-ului.

(

Domnul Presedinte Melciu Florin

Muljumesc frumos, domnul director. Mi se pare o explica jie plauzibila,
Patru angjaji chiar este foarte pujin, mai ales ca doi dintre ei sunt stagiari.
Daca Ia un moment dat va gandiji chiar sa externalizaji acest serviciu 9i sa
faceji un contract cu o firma specializata de avocaji in care sa Ie puneji
targete, platit procese la ca9tigare, pe multe lucruri Tn care per total procentul
sa fie, sa nu fie 90%. Sunt convins ca 9i din interior s-au mai pierdut multe 9i
intenjionat 9i la schimbarea diver9ilor, dar sunt convins ca e o problema 9i
din interiorul una de capacitate 9i de volumul de munca 9i una poate 9i
subiectiva. Muljumesc.

Colegiul consilieri, va rog daca sunt Tntrebari catre domnul director.

(

Domnul Consilier Pavel Marius Adrian

. .. serviciile de asisten@ juridica pe care doriji sa le contractaji? Marius
Pavel ma numesc. Cu cat doriji sa-1 achitaji pe luna?

Domnul Director General Marian Aurelian Barqau – Administratia
Strazilor Bucure9ti

Nu cred ca va fi un abonament lunar, adica ar trebui sa platim Tn func jie
de serviciile prestate atunci cand solicitarn diverse speje.
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Domnul Consilier Pavel Marius Adrian

Atunci cu cat platili pe ora? Presupun ca TI cuantificaji cumva.

Domnul Director General Marian Aurelian Bar£Iau – Administra jia
Strazilor Bucure9ti

in momentul de fa A, dar oricum vom face invitajii la mai multe case de
avocatura sau avocaji, in momentul de faIa pot sa va spun ca se platea cu
200 lei pe ora 9i era un singur avocat. Dar din punctul meu de vedere, un
singur avocat nu cred ca poate sa acopere toate materiile, ca o fi de dreptul
muncii, administrativ, civil, achizi Iii. Eu sincer sa va spun a9a a9 gandi-o 9i
am intenjionat, intenjionez ca in funcjie de fiecare spe@ sa avem o casa de
avocatura sau avocat pentru fiecare spe B in parte. Prin aceasta metoda
curnva sa avem un ca9tig mult mai mare pentru ca recuperarea creantelor
in momentul care se ca9tiga, cheltuieli de judecata sunt sunt asigurate.

(

Domnul Consilier Pavel Marius Adrian

Am Tnteles. Haideti sa nu va, sa nu va inchid chiar rau de tot lumina
pentru ca daca aveji mai mulji avocaji, veji platii 200 lei x ! avoca li pe care ii
aveti

( Domnul Director General Marian Aurelian Barqau – Administra jia
Strazilor Bucure9ti

Exact.

Domnul Consilier Pavel Marius Adrian

Pai 9i nu ar fi mai ieftin sa angajaji inca un consilier? Sunt de meserie
jurist. Pentru ca gradul de incarcare nu e mare. 4/200 reprezinta 25 de
procese. Ele au termen odata pe luna sau daca nu, mai mult.
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Domnul Director General Marian Aurelian Barqau – Administratia
Strazilor Bucure9ti

Domnul consilier, acum sincer, daca un angajat pe un salariu de 4000
9i ceva de lei, nu 9tim ce experien Ia poa- sa aibe ca sa ca9tige aceste
procente Tn instan g, adica clar cei care vin, operator economic sau ofertanjii
care ne-au dat in judecata de exemplu, au renumite case de avocatura. Este
foarte greu sa ca9tigi cu ni9te consilieri juridici 9i intern in fata lor. §tim foarte
bine acest lucru .

(
Domnul Consilier Pavel Marius Adrian

E corect, dar nici proces ... Administra jia Strazilor. ca pana la urma se
ocupa ace, brice, ibrice, in sensul gropi, marcaje, accidente datorate starii
infrastructurii 9i a9a mai departe. Ele sunt cam standard.

Domnul Director General Marian Aurelian Bar(Iau – Administrajia
Strazilor Bucure$ti

Da, ele sunt cam standard. intr-adevar, dar in ultima perioada 9tim cu
to Iii situa jia care o avem, atat pe partea carosabila cat 9i pe partea de
semnalizare rutiera exista foarte multe deficienje. Momentul de fala
Tncercam sa aducem oarecum Ia zi aceasta situajie, dar nu se poate de pe
o zi pe alta.

(

Domnul Consilier Pavel Marius Adrian

Pai nu vede li ca de fapt vina este Tn alta parte pentru ca sunteji
subfinanjaji de catre acest primar general? Eu a9a Tmi pun problema. Aveti
foarte multe procese datorita faptului ca nu aveji bani. Dar hai sa mergem
mai departe. Aveji dreptate.

Domnul Director General Marian Aurelian Bargau – Administra jia
Strazilor Bucure9ti

va muljumesc.
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Domnul Presedinte Melciu Florin

Bine. Daca nu mai sunt Tntrebari din partea colegilor, aici vroiam sa va
mai Tntreb, care este valoarea contractului si trecem la vot, daca o estimati
sau o scoateji pe site sau care este procedura?

Domnul Director General Marian Aurelian Barqau – Administratia
Strazilor Bucure9ti

(
Domnul pre9edinte, asta va spuneam ca vom face invita Iii la mai mulji

avocaji 9i case de avocatura. in momentul de fala nu avem o valoare
aproximativa. Vreau sa va spun ca in ani precedenji s-a platit undeva la
200000 RON pe an aproximativ. Aceasta suma este influen Iata 9i de
numarul de procese.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Evident. ,.. aceste procese pleaca 9i de la modul Tn care se Tntocmesc
prima data contractele Tntre Administrajia Strazilor 9i diver9i beneficiari
privaji. De acolo sa Tncepeji dumneavoastra ca 9i contractele pe care se
deruleaza de acuma Tncolo sa fie cu ni9te termine foarte bine punctate.

(

Bine. Haideji sa trecem la vot 9i va mul+umesc frumos pentru discujie,
domnul director.

7 voturi pentru 9i 2 voturi abjinere.

Muljumesc. Haideji sa trecem la urmatorul punct.

Asistent comisie

Am vazut ca s-a conectat doamna director Per9unaru. Am injeles ca
erau ni9te probleme de conectare, daca ne aude.
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Doamna Director Executiv Per9unaru Mariana – Direcjia Patrimoniu

Buna ziua.

Domnul Presedinte Melciu Florin

O rugam pe doamna directoare sa sa ne explice cateva cuvinte. va
rog frumos, doamna Per9unaru. Aici, doamna Per9unaru, vreau sa-i
muljumesc. Chiar de fiecare data cand este sunata raspunde cu
promptitudine. Muljumesc. va rog.

(

Doamna Director Executiv Per9unaru Mariana – Direc fia Patrimoniu

imi cer scuze. Am intrat pujin mai tarziu. Au fost ni9te probleme
tehnice. Cu privire Ia ce a9 vrea sa ofer lamuririle? A fost o Tntrebare Tn cadrul
comisiei?

Domnul Consilier Pavel Marius

sarut mainile, doamna Per9unaru. Marius Pavel sunt. Tntrebarea mea
era simpli: daca culoarul de expropiere prevazut va cuprinde 9i trama de
tramvai aferenta bulevardului?

(

Doamna Director Executiv Per9unaru Mariana – Direc+ia Patrirnoniu

in acest moment, proiectul de hotarare nu face nicio modificare a
coridorului de expropriere 9i dupa cum bine 9tili modificarile anterioare au
fost facute raportat 9i la introducerea tramvaiului, dar proiectul tehnic al
acestei lucrari ... va pot lamuri mai bine colegii de la DirecTia Generala de
Investijii. Proiectul de hotarare care este astazi pe ordinea de zi este doar
pentru updatarea sumelor de expropriere la grila notarilor, aferenta anului
2021 pentru pentru tronsonul 3 al acestei lucrari.
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Domnul Consilier Pavel Marius

Perfect. va muljumesc, doamna Per9unaru.

Doamna Director Executiv Per9unaru Mariana – Direc jia Patrimoniu

Muljumesc 9i eu.

Domnul Presedinte Melciu Florin

(

Muljumim, doamna directoare.

Daca nu mai sunt intervenjii, haide li sa-I supunem la vot.

7 voturi pentru, 1 abjinere.

Aviz favorabil.

Asistent comisie

La punctul 36, v-am spus domnule pre9edinte, raport este de luna
trecuta. Nu s-a schimbat nimic de la Direc jia Transporturi. Se pastreaza
acest aviz sau doriji sa se mai dea inca o data un vot pe avizul de luna
aceasta?

(

Domnul Presedinte Melciu Florin

Acest aviz a fost discutat, votat data trecuta. Daca nu au fost modificari,
nu 9tiu, eu nu am nimic Tmpotriva, din contra.

Domnul Consilier Pavel Marius

Sunt modificari aduse pe proiect, domnule pre9edinte, daca ne uitam
pe zona Baneasa, padurea Tei9an, s-a scos o artera.
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Domnul Consilier Covaci Florin

DR5 Pipera Express.

Domnul Consilier Pavel Marius

A9a. Lucru absolut incorect din punctul meu de vedere. Se pastreaza
Din punctul meu de vedere, proiectul priveaza cetajenii din acea zona de
infrastruct uri.

( Domnul Consilier Covaci Florin

Domnul Pavel, de9i nu a existat cumva consens pentru 2 benzi pe sens
prin padurea Baneasa ...

Domnul Consilier Pavel Marius

Era de-ajuns 9i una macar.

Domnul Consilier Covaci Florin

Nu se putea pentru ca radialele implicau strict doua benzi pe sens
pentru a asigura fluxul crescut, dar cu toata astea, sa 9tili ca nu nu
abandonam demersul respectiv cu o banda pe sens 9i o asfaltare acolo 9i o
sa propunem pe pentru DR5 9i am aprecia daca am avea 9i sprijinul vostru,
este cumva Tn lucru acest amendament pentru trecerea peste calea ferata
din drumul de centura cu porjiunea Aleea Tei9ani, Prelungirea Aleea Tei9ani
ca sa deserveasca zona respectiva. Mersi.

(

Domnul Consilier Pavel Marius

Adica revenim Ia forma initiala de fapt, nu?
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Domnul Consilier Covaci Florin

Nu. Fara p04iunea de drum, deci fara poRiunea de drum de la gradina
zoologica spre nord spre centura, doar penetratia aceea peste calea ferata.

Domnul Consilier Pavel Marius

Pai 9i atunci facem o penetra jie care se termini in camp?

(

Domnul Consilier Covaci Florin

Nu. O sa fie un drum prelungit acolo. Dar asta este inca in lucru. O sa
fie trimis tuturor colegilor spre vot. Mai lucram.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

§i atunci de ce nu a9teptam sa terminaji? §uhan sunt. Terminaji 9i
vedem pe urma cum reconfiguraji.

Domnul Consilier Covaci Florin

O sa fie pus la dispozijie pana Tn 9edin ja de vineri.

(

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

§ti li ce se Tntampla, domnule Covaci, sa nu va supara li ca intervin, dar
nu 9tiu de ce graba atat de mare. Daca dumneavoastra aveji ni9te modificari
pe care vreji sa le propuneji 9i pe care le consideraji corecte, hai sa le luam
cu temei 9i sa le analizam cu temei 9i sa nu facem pe graba.

Domnul Consilier Covaci Florin

A9 vrea sa va zic ca sunt sunt toate amendamentele pregatite, dar din
pacate nu sunt inca 9i nefiind Tntr-o forma finala, doar am facut referire la
posibilitatea includerii acestora. Dar Tntr-un scenariu ideal, ar trebui sa sa fie
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toate amendamentele finalizate inca din comisie, dar acest lucru nu s-a putut
9i evident pozijia legata de o banda pe sens este punctul meu de vedere, nu
reprezinta neaparat pozijia grupului. Mersi mult de tot.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Am Tnteles lucrul asta, dar atunci haideji s-o lasam pana luna viitoare,
la 9edinja urmatoare. sa avem o chestie temeinic fac'uta.... pentru o banda
pe sens 9i argumentele cu doua ... Eu nu injeleg de ce nu putem sa facem
doua benzi pe sens, pentru ca taiem padurea. O.K. E in regula. Padurea se
mai 9i taie. Nu sunt adeptul acestei solu Iii neaparat, sa taiem padurea, dar
putem sa plantam in alta parte in compensajie daca vreti.

(

Domnul Consilier Covaci Florin

Nu exista momentan padure la schimb acolo. A fost donat de catre
investitor o portiune pentru a extinde drumul existent. Dar este doar pentru
o banda pe sens, la un moment dat.

Domnul Consilier Pavel Marius Adrian

Dar nu se pune problema legata de un ...

(

Domnul Consilier Covaci Florin

Dar e un alt proiect.

Domnul Consilier Pavel Marius Adrian

Acolo avem gradina zoologica, acolo avem Federajia Romana de Tir.
Acolo avem o unitate a jandarmeriei. Nu ne referim doar Ia un investitor. Sunt
o gramada 9i o gramada de alji cetajeni, 10000 de locuitori Tn acea zona. Ce
facem?
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Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Daca mai permiteji sa continui pujin ideea, cand va spuneam de
plantari Tn compensa jie, nu neaparat sa plantam acolo. Bucure9tiul asta, din
cate 9tiu eu 9i din cate sus jineji 9i dumneavoastra, are nevoie de largirea, de
marirea suprafejei de spa liu verde. sa plantam Tn alta parte. Deocamdata
nu am plantat un copac.

Domnul Consilier Covaci Florin

(

Dar aceasta chestiune jine de o alta speta, tine de o speta legata de
transferul dreptului de proprietate de la Romsilva la PMB 9i va face obiectul
unui alt proiect, dar ca tot s-a adus referire de domnul Pavel, am vrut sa
adaug acel amendament pe care iI avem Tn lucru, ca sa nu se piarda totu9i
din vedere faptul ca acolo exista o comunitate destul de mare 9i foarte mull
beneficiari care ar putea sa ... .

Domnul Consilier $uhah Valeriu Nicolae

Avem idee cali beneficiari .. .

Domnul Consilier Covaci Florin

(

6000.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

E un ora9.

Domnul Consilier Covaci Florin

Da. Oi o sa He un cartier care se va dezvolta foarte puternic Tn perioada
urmatoare conform autorizajiilor de construire care au fost emise acolo Tn
ultimul an
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Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Iata. Deci cu atat mai mult. Eu cred ca e o parere sigur, daca vreji sa
jineji cont de ea, daca nu bine, de fapt ar fi au, dar cred ca ar trebui amanata
chestia asta pentru luna viitoare, sa avem o dezbatere serioasa pe tema
asta. Acolo e un ora9. Se dezvolta un ora9. Noi trebuie sa gandim Tn viitor.

Domnul Consilier Covaci Florin

Eu personal sunt de acord ca ar trebui dezvoltate infrastructura de
acolo, nu exista niciun dubiu 9i intenjiile mele pe acest subiect au fost
prezentate Tntotdeauna foarte vocal, cu toate acestea obiectul acestui
proiect de radiale delimiteaza foarte clar tipul drumului gi fluxul drumurilor, in
momentul de fala discujia, proiectul este pe doua benzi de sens pentru a
fluidiza. Acum evident eu mi-a9 dori sa ajunga parte din proiectul asta in ...

(

Domnul Consilier Pavel Marius Adrian

Ar trebui pastrat proiectul exact in forma inijiala, cea de data trecuta.
Acela prevedea totul extrem de corect, fara virgule.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

(

Din pacate, eu o sa ma abIin, daca nu chiar o sa votez Tmpotriva pentru
ca dupa parerea mea nu suntem suficient pregati li -sa abordam aceasta
chestiune. Cred ca ar trebui sa ne aplecam cu mai multi seriozitate asupra
ei 9i cel mai bun lucru ar fi sa TI amanam pentru 9edin ja viitoare. Asta este
parerea mea. Cred ca e cel mai bun lucru pe care-I putem face.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Din punctul meu de vedere, aici sunt 2 discujii. Eu inteleg ca domnul
Covaci colegul nostru are un punct de vedere care nu neaparat este 9i
punctul de vedere al grupului USR, asta am in+eles. Pe cealalta parte, din
punctul meu de vedere a9 mar9a pe forma aceasta, cu amendamentul ca in
sedinta viitoare sa iI imbunatatim
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Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Dar de ce sa nu-I aducem gata Tmbunatalit? Asta era Tntrebarea mea
de fapt 9i dumneavoastra aji punctat foarte bine. De ce sa nu-I abordam
Tmbunata lit, analizat, Tntors pe toate fejele? Ma rog, e o parere. Depinde de
majoritate pana la urma.

Domnul Presedinte Melciu Florin

(
... fi fost ca aceste Tmbunataliri sa fie facute Tn aceasta comisie 9i sa

nu mai dureze 9i Tn alta discujie, dar pe principiul haideji totu9i sa facem ceva
decat sa nu facem nimic, 9tiu ca acest proiect este dorit de toli cetajenii din
zona respectiva, eu cred ca sunt mult mai mult de 6 mii, cum spunea domnul
Covaci, cred ca sunt in jur de 11 mii Tn zona respectiva, cred ca doar acel
cartier are vreo 6800, dar zona se dezvolta si o sa fie o influenta foarte mare
$i din punctul meu de vedere, tot doua benzi pe sens mi s-ar parea normal
9i eficient 9i punctat Tn alta parte cu Tmpaduririle, haideji cu rugamintea sa iI
votam Tn forma respectiva, iar domnul Covaci sa vina cu, sau noi data
viitoare sa venim cu cu modificarea respectiva. Muljumesc frumos.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

(

Am o singura remarca. Gandiji-va ca la o banda pe sens Ia, hai sa
zicem nu 9tiu, cateva mii de ma9ini care stau Tn coada acolo, cat polueaza
alea padurea de care noi acum avem atatea griji, versus o fluidizare fireasca
pe care o da largimea suficienta a drumului respectiv, astfel Tncat ma9inile
sa poata circula continuu?

Domnul Consilier Milea Dan

Tmi permiteji? Eu am intrat Ia 10,45, ca a9a am citit pe grup, dar am
impresia ca aji inceput mai devreme discu Iia. E adevarat?
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Domnul Presedinte Melciu Florin

Da. A fost o problema pentru ca 9i eu am fost anunjat la randul meu,
comisiile s-au decalat, au mai fost doua comisii Tnaintea noastra.

Domnul Consilier Milea Dan

Aji Tnceput mai devreme? La cat aji Tnceput?

(

Domnul Presedinte Melciu Florin

Deci s-au discutat doua puncte pe ordinea de zi pana acum, ni9te
servicii juridice. De la Administra jia Strazilor este prezent domnul director al
Administrajiei Strazilor, ne-a explicat care e bugetul, care e cauza pentru
acel acel contractjuridic, a fost o discutie minimala cu cu doamna Per9unaru
pentru o explica+ie pentru patrimoniu 9i este evident aceasta discutie cu
aceste radiale. va rog sa luaji 9i dumneavoastra cuvantul sa va spuneji
punctul de vedere. Muljumesc.

Domnul Consilier Milea Dan

Deci, referitor la DR5 din Greenfield, eu cred ca ultima varianta Tn care
se opre9te la linia de centura cu pasaj sau fara pasaj, ar fi bine sa fie cu
pasaj, este ceam mai potrivita 9i nu cred ca este nici macar Tn interesul
locuitorilor din Greenfield sa se faca autostrada pe acolo pentru ca
autostrada aia n-o sa se faca pentru ei, o sa se faca pentru aljii care vor veni
la ei in cartier sa pIece mai departe 9i vorbim aici de zeci de mii, sute de mii
de ma9ini 9i Tn primul rand, nu rezolva mare lucru daca deviem un pic traficul
prin padurea Baneasa, atata Hmp cat avem DNI Tn stanga 9i $oseaua Tunari
Tn dreapta. in al doilea rand, eu a9 vrea sa ma refer la DR4, deci
strapungerea dinspre Jiului spre Sise9ti, linia de centura 9i mai departe. Ea
a fost gandita Tn anul 2000 pentru intrarea pe preconizata autostrada
Bucure9ti-Bra9ov, care nu s-a mai facut. in momentul de fa@, pe
strapungerea aveea dinspre Jiului 9i Sise9ti, care practic este o autostrada
suspendata, care are aproape 2 km, ea ca amploare o sa semene cu pasajul
Basarab, care dupa cum 9tili a costat 250 de milioane de euro. Deci dintr-o

(
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data eu am o problema cu aprecierea finanlarilor pentru acest tronson. Tn al
doilea rand e vorba de faptul ca aceasta autostrada va trece fix peste un
cimitir, ceea ce va face imposibila amplasarea ei acolo, sa expropriem 1000
de morminte pe care n-ai unde sa le duci, 1000 de proprietarii, 1000 de familii
care vor fi puse in ni9te situa Iii, mi se pare de neacceptat. in al treilea rand,
nu cred ca exista o solu[ie viabila stanga-dreapta pentru ... deja s-au dat
documenta Iii de urbanism acolo, s-au 9i construit ansambluri rezidenjiale
adiacente acestei amplasari 9i din punct de vedere al exproprierilor o sa
intram tot a9a intro situa[ie imposibila pentru ca nu se discuta numai de
valoarea de piala a terenurilor ci 9i de profiturile viitoare, sa nu mai vorbirn
de construcjiile care sunt deja construite sau finalizate. $i in al patrulea rand,
daca ramane apa cum s-a spus pe tronsonul asta dintre Jiului 9i ...,
negasindu-se o solutie viabila, ea va mai ramane 20 de ani acolo 9i va bloca
complet dezvoltarea zonei Sise9ti – Damaroaia. Deci eu cred ca ar fi oportun
sa se scoata segmentul acela dintre Jiului 9i Sise9ti sau macar sa fie
fundamentat mai bine, astfel Tncat sa discutam pe ni9te proiecte viabile 9i
care sa aiba 9i un rezultat final. Mai e un punct. Acest tronson n-o sa rezolve
mare lucru. O sa conecteze rezidenjii din zona Corbeanca 9i o sa-i duca pe
strada Jiului 9i acolo se vor bloca. Dimineaja strada Jiului deja este blocata.
§irul se intinde de la Casa Presei Libere pana aproape de Bucure9tii Noi.
Acum ca or mai veni unii ca nu se gase9te o solu{ie sa descarce tot acest 9ir
de ma9ini, mie mi se pare ca nu aduce, nu este cea mai buna solujie. Oricum
ar fi una mai ieftina din Sise9ti pe Straule9ti, care sunt prevazute cu PUZ-uri
9i au prevazute largiri 9i avem deja pe Tnchidere inel median un pasaj dinspre
Straule9ti spre tipogra... Deci trebuie analizat un pic mai bine. Noi am stat de
vorba cu cei de la Ministerul Transporturilor, ei au Tnceput ni9te studii de
fundamentare, dar n-au ajuns exact la aceste 2 radiale DFR4 9i DR5 care sunt
din punctul nostru de vedere cele mai discutabile, celelalte din punctul meu
de vere sunt acceptabile. S-ar putea sa Ie dam drumul, dar astea ar trebui
fundamentate un pic mai bine.

r

(

Muljumesc.

Domnul Consilier Pavel Marius Adrian

Domnul Milea, Tmi permit sa va completez. Pa4ial va dau dreptate, dar
toate aceste radiale Tmpreuna descongestioneaza Bucure9tiul. Doi: SpLIneji
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ca este o documenta jie valabila din 2000. Hai sa spunem adevarul. Este
prevazuta Tn PUG 2000. Daca sectorul 1 198 promova noul PUZ de sector,
aceasta problema era rezolvata... Trecem, trecem. Nu, nu. Las a9a, Doi:
Daca noul PUG promis de actualul primar general era in lucru sau ne
apropiam, cum aji spus ca Tntr-un an de zile termini, in condijtile in care el
nu a avansat nici macar o treapta din 100, iar nu aveam aceasta discujie.
Din punctul meu de vedere, 9i DFt4 9i DR5 9i eu 9tiu exact ce raspuns v- a
dat Ministerul Transporturilor, a spus ca fara aceste radiale, acest proiect nu
are sens pentru ca nu decongestioneaza partea de nord a capitalei. §tiu
exact ce raspuns v-a dat pentru ca am fost 9i eu la Ministerul Transporturilor,
dornnul Milea. V-au spus exact ca aceste DR4 9i DR5 trebuie facute exact
cum sunt prevazute. Din cauza asta am spus ca proiectul trebuie votat exact
cum a fost propus inijial. sa nu uitam ca la penultima 9edinta de Consiliu, au
fost ceva dispute Tntre dumneavoastra 9i PNL, nu dumneavoastra personal.
intre USR 9i PNL, in care PNL-ul a spus foarte corect, la feI cum am spus 9i
noi PSD-ul, faptul ca acest proiect trebuie facut conform studiilor elaborate
de Consiliul Judejean llfov 9i de Mlinisterul Transporturilor. Este ilogic sa
votam ceva cu o virgula ca sa corectam virguta mai tarziu, in condijiile Tn
care proiectul din penultima 9edin@ de Consiliu General era cel corect 9i cel
acceptat de catre toli speciali9tii.

(

Domnul Consilier Milea Dan

(

A9 vrea sa completez. Exact po4iunea asta de care vorbesc, Jiului –
Sise9ti poate fi analizat Tn PUZ Promenada Verde. Este inclus acolo. Deci la
anul pe vremea asta se poate discuta de o analiza...

Domnul Consilier Pavel Marius Adrian

Domnul Milea, §tim amandoi ca mai devreme de doi ani de zile nu se
termini niciun PUZ. Lisaji-o cu Promenada Verde, ca asta e doar campanie
electorala. Hai sa fim serio9i.
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Domnul Consilier Milea Dan

Nu e campanie electorala. Acest PUZ va analiza toata zona respectiva
din jurul lacurilor, inclusiv aceasta penetra jie. Eu am o problema pentru ca
nu 9tiu ce se va Tntampla mai departe pentru ca noi daca aprobam harta
respectiva, se va da drumul la studiile de fezabilitate 9i a9a vor ramane,
batute Tn cuie 9i o sa ne trezirn iar cu...

Domnul Consilier Pavel Marius Adrian

(

Domnul Milea, sunt facute studiile de fezabilitate de catre Ministerul
Transporturilor. Ele sunt deja facute. Noi le modificam acum prin tot ceea ce
eererrl

Domnul Consilier Milea Dan

Nu e facut niciun studiu de fezabilitate. Deci nu exista pentru
autostrada asta zburatoare peste lacuri, nu exista niciun studiu de
fezabilitate.

Doamna Consilier Ciceala Ana Maria

Buna ziua. Voiam sa adaug 9i eu faptul ca nici eu nu injeleg despre ce
studii vorbeste domnul Pavel. Nu exista nimic... penetrajii. Deci nu, pentru
niciun DR nu exista niciun studiu 9i nici pentru strapungeri. Exista ni9te
planuri care nu sunt in niciun feI formalizate. Asta am aflat saptarnana trecuta
direct de la Ministerul Transporturilor.

(

Domnul Consilier Milea Dan

Studiile astea de fezabilitate, daca ar fi existat, ar fi trebuit sa spuna ca
fluxul de mi9care dimineaja-seara este dinspre nord spre centru, spre sud 9i
invers. Deci practic aceste radiale vor aduce mai mulji oameni, de fapt vor
aduce aceia9i oameni ... Aceste studii nu Ii le-a prezentat nirneni 9i nici nu
ne-a pomenit nimeni de existenja lor.
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Domnul Pre$edinte Melciu Florin

Bine. va muljumesc.

Toata lumea 9i-a spus punctul de vedere, avem un proiect, domnul
director, va inca o data sa iI citili, it supunem la vot, vedem Tn func jie de votul
respectiv daca venim cu adaugire Ia el, daca Tl Tmbunatalim, daca trece Tn
forma actuala sau daca revenim Ia prima varianta. Muljumesc frumos.

Daca nu mai sunt colegi cu cu Tntrebari, va rog frumos sa-I supuneji la
vot. Multumesc.

(

Domnul Director Executiv Teodorescu Mihai – Direcfia Transporturi

Supuneji-I la vot ca nu am ce sa prezint.

Asistent comisie

Da. Vi rog, vota Ii.

O sa citesc titlul proiectului pentru ca nu a fost citit. Proiect de
hotarare privind aprobarea Protocolului de colaborare institujionala
dintre Ministerul Transporturilor 9i Infrastructurii (MTI), Judejul llfov -
Consiliul Jude jean 98 Municipiul Bucure9ti in vederea realizirii 9i
implementirii - Drumurilor radiale care ajuti la cre9terea atractivitalii
investitiei autostrizii AO - Inel Bucuresti.! I

(

5 voturi pentru, 1 vot impotriva gi 3 abjineri.

Favorabil. Aviz favorabil. 1

1 in momentul votului, in ferestrele „vot in asteptare” sau „nu si-a exercitat inca votul”, nu mai figura nici un
cons+lier general ca si cum nu si-ar fi exercitat votul, ca atare votul a fost oprit, tar rezultatul lui a fost de 5 voturi
pentru, 1 vot Tmpotriva, 3 ablineri. 5+1+3= 9 consilieri votaseri. 5 pentru din 9 care au votat rezulta aviz favorabil,
ceea ce s-a si anuntat la microfon.
Dupa sedinta, cand s-a printat documentul doveditor din sistemul informatic a aparut cum ca doamna consilier
Stoica loana nu a votat deloc
Din acestea rezulta ca proiectul a primit 5 voturi pentru din 10 prezenti, adica aviz nefavorabil, ceea ce o sa si apara
incercuit in avizul anexat proiectulut de hotarare care a intrat Tn plenul CGMB din 29.10.2021.
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Nu mai sunt de proiecte pe ordinea de zi, domnul pre9edinte.

Domnul Pre9edinte Melciu Florin

Mul+umesc, muljumesc frumos tuturor colegilor, rugaminte ca data
viitoare, haideti sa programam 9edinjele 9i data fixa sa fie stabilita. Tncercaji
sa nu mai puneji 9edinje de comisii. Lisaji macar 45 de minute Tntre comisii,
ca sa nu mai Tntarziem. Cu rugamintea 9i cu scuzele de rigoare colegilor care
la randul lor au fost Tntarziati.

(

Multumesc frumos

va doresc o zi buna Ne vedem vineri la sedinta de Consiliu General

Multumesc frumos

Pre9edinte,

Melciu

Secretar,

Rau Gabriel

(
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