Proces-verbal al 9edintei Comisiei de Transport 9i mobilitate urbana din
cadrul CGMB din data de 05.11.2021, ora 12
Prezenta: Melciu Florin. Rau Gabriel, Hazarian Constantin, Ciceala
Ana Maria, Covaci Florin, Milea Dan, Petrariu Vasile – Luliu, §uhan Valeriu
– Nicolae, Calenjaru Nasi, Pavel Marius.
Absenji: Nicolaie George, Militaru Marian catalin, Stoica loana.

§edinta comisiei se desfa§oara prin mijloace electronice, printr-o
platforma online de videoconferinP, 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 Mihai Teodorescu 9i din partea Direcjiei Planificare Investijii
doamna Bardan Lorena Mihaela – §ef Serviciu Planificare Lucrari.

Domnul PresedinteMelciu Florin
Buna ziua
§tiu ca a fost o 9edinla intempestiva.

A9 vrea sa citim fiecare punct de pe ordinea de zi 9i daca sunt
(

Tntrebaricolegilor, 9i aici o sa-I rog 9i pe domnul Teodorescu sa explice
pujin la fiecare punct de pe ordinea de zi in ce constau aceste proiecte.

Banuiesc ca aceastadocumentajie este necesaradepuneriila PNRR
pentru programul Anghel Saligny.
Multumesc. Haideji sa citim ordinea de zi 9i sa luam fiecare punct.
Muljumesc frumos.

Punctul 4, Proiect privind aprobareacererii de finanjare 9i a
devizului general estimativ, in vederea finanlarii obiectivul de
investijii "Reabilitare sistem rutier pe arterele Str. Paleologu, Str.
Armand calinescu, Str. Vasile Lascar, Str. Lizeanu gi Intrarea

Vagonului", in cadrul Programului Najional de InvestiIii "Anghel
Saligny"
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Raport de la Direcjia Transporturi 9i de la Direcjia Planificare
Investijii.
Tntrebari de la colegii no9tri, va rog?

Daca nu sunt, haideli sa supunem la vot. Muljumesc.

Vi rog sa votaji.
8 voturi pentru 9i 1 abjinere.

Punctul 5, Proiect privind aprobareacererii de finanjare ;i a

devizului general estimativ, in vederea finanjirii obiectivul de
investijii "Reabilitaresistem rutier pe Str. Barbu vacarescu9i Str.
(

capitan Av. Alexandru §erbanescu de la §os. §tefan Cel Mare la Pod

Baneasa", in cadrul Programului Najional de Investijii "Anghel
Saligny"

va rog, votaji.
9 voturi pentru.

Punctul 6, Proiect de hotarare privind aprobareacererii de
finanjare 9i a devizului general estimativ, in vedereafinanlarii
obiectivul de investijii "Reabilitare sistem rutier pe B-duI. Basarabiei

(

de la intersecjia cu B-duI.1 Decembrie 1918 pana Ia cap terminal
Republica", in cadrul Programului Najional de Investijii "Anghel
Saligny"
va rog, votaji.
9 voturi pentru.

Punctul 7, Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de

finanjare 9i a devizului general estimativ, in vedereafinanlarii
obiectivul de investitii "Reabilitaresistem rutier intre bucla de
Tntoarcere B-duI. Tei - Str. Dna. Ghica, Piata Delfinului, B-duI.

Chi9inau, B-duI. Nicolae Grigorescu, Str. luliu Hajeganu,§os. Vitan
Barze9ti pana la §os. Oltenijei", in cadrul Programului Najional de
Investijii "Anghel Saligny"
va rog, votaIi.
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9 voturi pentru.

Punctul 8, Proiect de hotarare privind aprobareacererii de
finanjare 9i a devizului general estimativ, in vedereafinanlarii
obiectivul de investijii "Reabilitare sistem rutier Bucla Garade Est pe
arterele B-duI. Garii Obor, B-duI. Ferdinand (intre Gara Obor 9i §os.
Pantelimon), 9os. Pantelimon, Str. Baicului", in cadrul Programului
Najional de Investijii "Anghel Saligny"
va rog, votaji.
Observ ca sectorul 2 o sa fie unul dintre sectoarele beneficiare ale
acestui proiect. vad ca primele proiecte sunt aproape toate Tnsectorul 2.

(

Domnul Consilier Covaci Florin

sa vedem 9i cine o sa faca consultanja pentru aceste proiecte.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae
Domnul pre9edinte, Tmi permiteji 9i mie sa intervin pujin?

Domnul Presedinte Melciu Florin
(

va rog, domnule $uhan.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae
A9 vrea sa va rog frumos pe toli colegii care ma asculta Tnmomentul
acesta 9i care participa la aceasta 9edinta, sa nu considere ca intervenjia
mea cuvintele pe care urmeaza sa Ie spun au o conotajie politica. Nici pe

departe. Provin din sectorul 5, TIiubesc foarte tare, cu toate belele lui,
acolo am crescut, acolo am profesat, acolo locuiesc. Constat cu triste{e ca
sectorul 5, cel mai sarac sector din municipiul Bucure9ti, nu numai ca va

ramanecel mai sarac, dar decalajulfala de celelaltesectoareva spori.
inca o data, nu e nimic politic in ceea ce spun eu. E doar expresia unei

teribile pareri de rau pentru ca nu am fost 9i noi consultajiTnaintede
elaborarea acestor proiecte, sa venim 9i noi cu idei. Probabil ca 9i 9oseaua

salaj ar merita sa fie luata Tn considerare sau calea Rahovei sau
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Antiaeriana. Din nefericire, asta este situajia. Sigur ca voi vota pentru
aceste proiecte 9i ma voi bucura foarte tare sa fie duse la Tndeplinire,dar
va rog sa rejineji ca noi acum condamnam sectorul 5 la subdezvoltare.
Muljumesc.

Domnul Presedinte Melciu Florin
Muljumesc, domnule §uhan.

va rog sa supunemla vot.

9 voturi pentru.
(

Punctul 9, Proiect de hotirare privind aprobareacererii de
finanjare 9i a devizului general estimativ, in vedereafinanjirii
obiectivul de investitii "Reabilitaresistem rutier Tntrebucla de
Tntoarcere Str. Grajioasa – B-duI. Aerogarii – DNI – Complex
Comercial Baneasa", in cadrul Programului Najional de Investijii
"Anghel Saligny"
Domnul Consilier Pavel Marius Adrian

(

fmi cer mii de scuze, domnule pre9edinte.Marius Pavel sunt. Am
probleme cu internetul. va rog frumos sa consemnaji daca iar mi se
Tntamplasa nu pot intra, faptul ca ma abIin la toate proiectele. Multumesc
frumos, domnule Melciu.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Am consemnat.

9 voturi pentru, 1 abjinere (domnul Pavel).

Punctul 10, Proiect de hotarare privind aprobareacererii de
finanjare 9i a devizului general estimativ, in vedereafinanlarii
obiectivul de investitii "Reabilitare sistem rutier Tntre bucla de

4

TntoarcerePiaja Unirii 9i bucla de TntoarcereSf. Gheorghe", in cadrul
Programului Najional de Investijii "Anghel Saligny"
va rog, votaji.
Partea aceasta de bucla din zona Unirii, vroiam sa-I Tntrebpe dornnul
Teodorescu, este zona care apa4ine sectorului 3 sau sectorului 5?

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae
Pai acolo se Tntalnesc 3 sectoare.

(

Domnul Presedinte Melciu Florin
Da, 9tiu.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Daca nu 9tiaji, cand mergi pe Bd. Unirii 9i ai in fala Casa Poporului
sau invers, ai in spate Casa Poporului, o parte e la sectorul 5, o parte la
sectorul 4. Aia de la sectorul 4 are o enclava care apa4ine sectorului 5,
manastirea Antim. Adica e un feI de n-ar mai fi. Nu suntem Tn stare nici
macar lucrul asta sa-I facem.

Domnul Presedinte Melciu Florin
(

§tim exact de la secjiile de vot care. ..

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Exact. Din nefericire,sectorul asta 5 parca e blestemat.De 30 de
ani are ni9te primari absolut minunaji, cu ghilimelele de rigoare. Niciunul,
sublinez niciunul nu a facut nimic acolo. Doar au 9tiut sa manance bani.
Domnul Presedinte Melciu Florin

Putem supune la vot, va rog?

9 voturi pentru, 1 abjinere (domnul Pavel).

Punctul 11, Proiect de hotarare privind aprobareacererii de
finanjare 9i a devizului general estimativ, in vederea finanlarii
obiectivul de investijii "Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul
Chiginiu, in cadrul Programului Najional de Investijii "Anghel
Saligny"
Muljumesc frumos. Tot sectorul 2.
Vi rog, votaji.

9 voturi pentru, 1 abjinere (domnul Pavel).
(

Punctul 12, Proiect de hotirare privind aprobareacererii de
finanjare 9i a devizului general estimativ, in vederea finanlarii
obiectivul de investijii "Reabilitaresistem rutier pe B-duI. Dimitrie
Pompeiu, §os. Petricani, B-duI. Lacul Tei, Str. Maica Domnului, Str.
ReTnvierii 9i Str. Turmelor", in cadrul Programului Najional de
Investi Iii "Anghel Saligny"

Tot sectorul2, vad

va rog,votaji.
Domnul Petrariu?
(

Domnul Consilier PetrariuVasile Luliu

Am votat pentru.
Domnul Presedinte Melciu Florin

9 voturi pentru, 1 abjinere (domnul Pavel).

Punctul 13, Proiect de hotirare privind aprobareacererii de
finanjare 9i a devizului general estimativ, in vederea finanlarii
obiectivul de investijii "Reabilitaresistem rutier pe B-duI. Expozijiei,

Str. Aviator Popi9teanu,Str. Pu}ul lui Criciun, Str. Dornei 9i Str.
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clabucet", in cadrul Programului Najional de Investijii "Anghel
Saligny"
Vi rog, votaIi.
9 voturi pentru, 1 abjinere (domnul Pavel).

Punctul 14, Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de
finanjare 9i a devizului general estimativ, in vederea finanlarii
obiectivul de investijii "Reabilitare sistem rutier B-duI. Ferdinand,
intre §os. Mihai Bravu 9i Str. Traian", in cadrul Programului Na+ional
de Investi Iii "Anghel Saligny"
Tot sectorul 2

(

va rog, votaji.

9 voturi pentru, 1 abjinere (domnul Pavel).

Punctul 15, Proiect de hotirare privind aprobareacererii de
finanjare 9i a devizului general estimativ, in vederea finanlarii
obiectivul de investijii "Reabilitaresistem rutier pe arterele B-duI. I.
Ghe. Duca, Str. Al. I. Cuza, Calea Grivijei 9i B-duI. Dinicu Golescu",
in cadrul Programului Najional de Investijii "Anghel Saligny"
Sectorul 6, banuiesc
(

va rog, votaji.
9 voturi pentru, 1 abjinere (domnul Pavel).

Punctul 16, Proiect de hotarare privind aprobareacererii de
finanjare 9i a devizului general estimativ, in vederea finantirii
obiectivul de investijii "Reabilitaresistem rutier pe arterele sfantul
lonel Perlea, Str. Grigore cobalcescu 9i traseul de pe B-duI. Ion
Mihalache, Calea Grivitei, B-duI. Bucure9tii Noi, B-duI. Gloriei
inclusiv cap terminal Str. Piatra Morii 9i Bucla de tramvai Ci9migiu",
in cadrul Programului Najional de Investijii "Anghel Saligny"
Sectorul 1, vad

va rog, votaji.
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9 voturi pentru, 1 abjinere (domnul Pavel).

Punctul 17, Proiect de hotarare privind aprobareacererii de
finanjare 9i a devizului general estimativ, in vederea finanlarii
obiectivul de investitii "Reabilitare sistem rutier B-duI. Marasesti
intre B-duI. Dimitrie Cantemir 9i Str. 11 lunie ", in cadrul Programului
Najional de Investijii "Anghel Saligny"
Vi rog, votaji.
9 voturi pentru, 1 abjinere (domnul Pavel).

(

Punctul 18, Proiect de hotirare privind aprobarea cererii de
finanjare 9i a devizului general estimativ, in vederea finanlarii
obiectivul

de investijii

"Reabilitare sistem rutier pe B-duI. Pache

Protopopescu 9i Str. Traian", in cadrul Programului Najional de
Investijii "Anghel Saligny"
Vi rog, votaji.
Eu votez „pentru”.
9 voturi pentru, 1 abjinere (domnul Pavel).

(

Punctul 19, Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de
finanjare 9i a devizului general estimativ, in vederea finantarii
obiectivul de investijii "Reabilitare sistem rutier pe B-duI. Theodor
Pallady, B-duI 1 Decembrie, B-duI. Basarabia, Calea calira§ilor, B-

duI. Corneliu Coposu inclusive Bucla ComplexTitan", in cadrul
Programului Najional de Investijii "Anghel Saligny"
va rog, votaIi.
9 voturi pentru, 1 ablinere (domnul Pavel).

Punctul 20, Proiect de hotirare privind aprobarea cererii de
finanjare 9i a devizului general estimativ, in vederea finanlarii
obiectivul de investijii "Reabilitare sistem rutier pe B-duI. Timi9oara
intre Str. Valea Cascadelor si terminal CET Vest", in cadrul
Programului Najional de Investijii "Anghel Saligny"
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va rog, votaji.
9 voturi pentru, 1 abjinere (domnul Pavel).

Punctul 21, Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de
finanjare 9i a devizului general estimativ, in vederea finanlarii
obiectivul de investijii "Prelungire Str. Bra9ov Tntre Prelungirea
Ghencea 9i §os. Alexandriei", in cadrul Programului Najional de

Investijii "Anghel Saligny"
va rog, votaji.
Domnul Nasi Calenjaru, puteji preciza votul. Nu apare pe fi9a.
(

Domnul Consilier Calentaru Nasi

Am votat „pentru”.
Domnul Presedinte Melciu Florin

9 voturi pentru, 1 abjinere (domnul Pavel).

(

Punctul 22, Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de
finanjare 9i a devizului general estimativ, in vederea finanlarii
obiectivul de investitii "Reabilitare sistem rutier Calea Dude§ti", in
cadrul Programului Najional de Investijii "Anghel Saligny"
Sectorul 3, vad.

va rog, votaIi.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae
§uhan sunt, domnule pre9edinte. va cer cuvantul.

Domnul Presedinte Melciu Florin
Imediat sa se spuna rezultatul 9i dupa aceea. Muljumesc.
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9 voturi pentru, 1 abjinere (domnul Pavel).

va rog, domnule §uhan.
Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae
injeleg ca asta a fost ultimul punct, domnul secretar, nu?

Asistent comisie
Da, a fost ultimul punct de pe ordinea de zi.
(

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

A9 vrea sa profit de prezenja domnului Mihai Teodorescu 9i sa-I
Tntreb,chiar vroiam s-o fac 9i data trecuta, care mai este stadiul proiectului
referitor la continuarea axei de penetrajie A1, deci continuarea pasajului
Ciurel. Mai 9tim ceva de chestia asta sau am Tnmormantat-o?

Domnul Director Executiv Teodorescu Mihai – Directia Transporturi

(

Buna ziua, domnule pre9edinte, stimaji colegi consilieri generali,
domnule §uhan. Din cate 9tiu, personal nu am raspuns clar a ceea ce se
va Tntamplacu continuarea etapizarii construcjiei pana Ia ... a pasajului 9i
a proiectului de penetrajie denumit Ciurel. Nu am inca ... adica nu am
informajiile concrete daca se continua, cum se continua, daca se modifica
proiectul, daca se ajusteaza proiectul, nu am inca datele concrete ca sa

va pot raspundeclar.
Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae
Da. Muljumesc frumos, Tnsa a9 avea de facut un comentariu. Cred
ca suntem con9tienji toli ca acest proiect daca ar fi dus Ia bun sfar9it, near muljumi tot Militari, tot cartierul Militari. §titi foarte bine, cand treci prin
defileul Militari sa intri sau sa ie9i din Bucure9ti, pe o distan@ de caliva
kilometri se Tntampla sa faci 9i doua ore. va daji seama ce poluare e acolo,
cat de batuli de Dumnezeu sunt oamenii care locuiesc Tnzona respectiva,
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iar noi ne permite, 9i va rog sa va gandiji la lucrul asta, iar noi ne permitem
dupa ce am cheltuit Tnmai multe mandate de primar general vreo 50 de
milioane de euro, echivalentul a 50 de milioane de euro daca nu ma Tn9el,

daca gre9esc fmi cer scuze apriori, deci ne permitem dupa o astfel de
cheltuiala sa nu continuam acest proiect care n-ar putea sa fie decat
benefic pentru locuitorii din vestul Bucure9tiului.in sfar9it. Vreau sa mai
subliniez inca o data dezechilibrul major evident cu care a fost tratata
aceasta problema 9i va rog din suflet sa nu luaji aceasta declarajie a mea
9i cuvintele mele ca avand o conotajie politica. Este o realitate care cu bun
sim! oricine o poate constata. Muljumesc frumos. Domnul Teodorescu,

daca mai aflaji ceva legat de proiectul respectiv, va rog frumos sa ne
informaji 9i pe noi.
(

Domnul Director Executiv Teodorescu Mihai – Direcjia Transporturi
BineTnjeles,domnule consilier general. Voi informa comisia cu orice
fmi va parveni la 9edinja urmatoare.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Muljumesc frumos.
Domnul Presedinte Melciu Florin
Muljumesc colegilor consilieri, muljumim domnului director.
(

sa ne vedem cu bine la 9edinja de Consiliu General.
va doresc o zi buna 9i va muljumesc pentru prezenA.
O zi buna va doresc!

Pre9edinte,

Secretar,

Melciu Florin

Rau Gabri91

/4+)
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