
Proces-verbal al sedintei Comisiei de Transport 9i rnobilitate urbana
din cadrul CGMB din data de 24.11.2021, ora 15

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

Absent: Militaru Marian catalin (suspendat).

Sedinta comisiei se desfa9oara prin mijloace electronice, printr-o
platforma online de videoconferinla, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
94/2020.

(

Ordinea de zi: avizarea proiectelor de hotarare ale 9edinjei de Consiliu
General.

Participa din partea Direcjiei de Transporturi domnul director executiv
Mihai Teodorescu.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Buna ziua.

vad ca suntem 8 prezen{i dintre colegi. Haideji sa Tncepem 9edinta.
Da?

(

Asistent comisie

Buna ziua. 9 prezen li din 13.

Primul punct de pe ordinea de zi coincide ca titlu 9i ca structura cu
primul punct de pe ordinea celalta de zi, dar nu are raport, dar va citesc acum
pe cel al primarului general.

Proiect de hotarare privind aprobarea de diminuare a concesiunii
asupra bunurilor dejinute de Societatea de Transport Bucure9ti STB
S.A. cu suprafa}a de 800 mp teren, ce reprezinta parte din imobilul din
Bd. Alexandru Obregia nr. 2 - 10, sector 4, in scopul efectuarii lucrarii
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de utilitate publica „Construire pasaj rutier suprateran la intersec jia
Str. Turnu Magurele - Bd. Metalurgiei – Bd. Alexandru Obregia”.

Raport de la Direc jia Transporturi .

Domnul Presedinte Melciu Florin

O.K. Eu m-am uitat pe el. Daca colegii no9tri au ceva de spus, va rog.

Domnul Secretar Rau Gabriel

Buna ziua, domnule pre9edinte, Gabriel Rau. A9 dori sa Tntreb daca
exista documentajia pentru acest proiect. §tiu ca s-a discutat foarte mult
despre linia de tramvai 9i voiam sa 9tiu daca avem detalii despre acest lucru.
va multumesc.

(

Domnul Presedinte Melciu Florin

va rog sa i se raspunda domnului Rau. va rog.

Domnul Director Executiv Teodorescu Mihai – Directia Transporturi

Buna ziua, domnule pre9edinte, stimaji consilieri generali.
Documentatia, a9a cum a precizat 98 domnul primar al sectorului 4 Tntr-o
declara jie publica respectand ultima documentajie urbanistica Tn vigoare
care face legatura tuturor bulevardelor cu linie de tramvai pe mijloc ... avea
pasajul ... linie de tramvai.

(

Domnul Presedinte Melciu Florin

Muljumesc, domnule Teodorescu. Muljumesc, domnule director
general. La discu jia asta 9tiu ca Baluji, primarul sectorului 4 a facut o
Tntalnire cu mai mulji reprezentanji de la toate partidele, a fost una dintre
Tntrebari, cea cu linia de tramvai 9i era trecut partea de la pasaj sa fie
conectata cu linia de tramvai
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Muljumesc. Daca mai sunt alte Tntrebari, daca nu, trecem la vot.

Haideji sa supunem la vot, va rog. Muljumesc.

Puteji vota.

Domnule Covaci, nu apare cum aji votat.

Domnul Consilier Covaci Florin

Nu va aud. les 9i intru din nou. Ma auziji acum?

( Asistent comisie

Da. Ne auziji?

Domnul Consilier Covaci Florin

Da. Nu 9tiu ce a avut.

Florin Covaci “ablinere”.

Asistent comisie

6 voturi pentru ei 3 abjineri.

(

Trecem la punctul 22 al 9edin jei de la ora 12, Proiect de hotarare
privind transmiterea unor strazi din administrarea Consiliului General
al Municipiului Bucure9ti - Administratiei Strazilor in administrarea
Consiliului Local al Sectorului 6.

Raport de la Direcjia Transporturi 9i de la Direc(ia Patrimoniu.

Domnul Presedinte Melciu Florin

L-am verificat. Rog colegii daca exista Tntrebari pe acest proiect?
Muljumesc. Daca nu exista, va rog sa supuneji la vot. Mul+umesc.

3



Asistent cornisie

Pute li vota.

Doamna Stoica, daca puteji finaliza votul.

7 voturi pentru §i 2 abjineri.

Punctul 23 de pe ordinea de zi a 9edinjei de la ora 12, proiect de
hotarare privind declararea terenului in suprafa@ de 1076.59 mp, situat
in zona Prelungirea Ghencea – drum de exploatare - DE 9/26/1 din
sectorul 6, ca bun apa4inand domeniului public al Municipiului
Bucure§ti Tn vederea infiintarii unei artere de circulatie de deservire
locala.

(

Raport de specialitate de la Direcjia Patrimoniu.

Domnul Presedinte Melciu Florin

§tiu proiectul. Eu m-am uitat pe el. Colegii, daca au Tntrebari? va rog.

Muljumesc. Supuneji la vot, va rog.

Asistent comisie
(

Puteji vota.

7 voturi pentru §i 1 ablinere.

Trecem la 9edin ja de la ora 10.

Aici, domnule pre9edinte, titlurile sunt acelea9i cu proiectul pe care I-
aji votat primul pe ordinea de zi, punctul 16 de la 9edinja de la ora 12, este
acela9i titlu, dar difera din punct de vedere al articolelor, nu are raport de la
directie. Cum doriti dumneavoastra. 'iI citesc, TI votam, iI discutati?
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Domnul Presedinte Melciu Florin

Supuneji-I direct la vot, va rog. Muljumesc.

Asistent comisie

Punctul 6, Proiect de hotarare privind diminuare concesiunii
asupra bunurilor imobile dejinute de Societate de Transport Bucure9ti
STB S.A. cu suprafaja de 800 mp teren, ce reprezinti parte din Bd.
Obregia nr. 2 - 10 sector 4 9i atribuirea acestuia Tn administrarea
Consiliului Local al Sectorului 4, in scopul efectuarii lucrarii de utilitate
publici “Construire pasaj rutier suprateran la intersecjia Str. Turnu
Magurele – Bd. Obregia”.

(

Puteji vota.

Domnul consilier Covaci, daca puteji vota?

Domnul Consilier Covaci Florin

Nu pot sa votez.

“Abjinere”, va rog.

(
Asistent comisie

6 voturi pentru, 1 vot impotrivi 9i 2 abjineri.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Urmatorul punct de pe ordinea de zi, va rog.

Asistent comisie

Punctul 16, proiect de hotirare privind transmiterea din
administrarea Administrajiei Strizilor in administrarea Consiliului
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Local al Sectorului 6, prin A.D.P.D.U. Sector 6, arterele de circulajie
avand datele de identificare prevazute in anexa, care face parte
integranta din prezenta hotirare, in vederea intrejinerii/reabilitirii §i
modernizarii acestora.

Pute li vota.

8 voturi pentru 9i 1 abjinere.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Urmatorul punct de pe ordinea de zi, va rog.
(

Asistent comisie

Punctul 18, proiect de hotarare privind transmiterea Tn

administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului
Bucure9ti, unei secjiuni din artera de circula jie Bulevardul Timi§oara,
delimitata conform planului anexi.

Daca nu sunt Tntrebari, puteji vota.

Doamna consilier Stoica, daca puteji vota sau sa ne spLIneji verbal
votul dumneavoastra?

Doamna Consilier Stoica loana
(

Am spus “pentru”.

Asistent comisie

8 voturi pentru $i 1 ablinere.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Urmatorul punct de pe ordinea de zi, va rog.



Asistent comisie

Ultimul punct, proiect de hotarare privind imputernicirea expresa a
Consiliului Local Sector 4 sa hotarasca, in condijiile legii, cu privire la
asocierea dintre Sectorul 4 al Municipiului Bucure9ti, prin Direcjia de
Mobilitate Urbana Sector 4 9i Societatea de Transport Bucure9ti STB
S.A

Domnul Consilier Rau Gabriel

Domnule pre9edinte, Gabriel Rau sunt. Daca mi se permite, a9 dori sa
adresez cateva Tntrebari.

(.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Vi rog.

Domnul Consilier Rau Gabriel

Prima ar fi: care este procedura acum 9i cum ar functiona de acum
Tncolo lucrurile dupa aceasta asociere? Despre ce atribu Iii vorbim Tn
principal? Am vazut ca la un moment dat se face gi referire la ni9te studii de
trafic despre care eu 9tiu ca se fac deja prin Administratia Strazilor 9i
Compania Municipala 9i care este motivul pentru care aceasta asociere se
realizeaza pe termen de cinci ani cu posibilitate de prelungire 9i ar fi Tntrebare
daca exista posibilitatea sa devina un an sau maxim doi ani? va muljumesc
frumos.

(

Domnul Presedinte Melciu Florin

Domnu le Teodorescu, va rog .

Domnul Director Executiv Teodorescu Mihai – Direc jia Transporturi

Domnule consilier, Tntradevar protocolul dintre sectorul 4 9i STB este
o buna practica care s-a mai purtat in ultimii ani la nivel de municipalitate,
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sectorul 4 a reabilitat tot ce Tnseamna §oseaua Giurgiului peroane, cale de
rulare, tot ce am... toate masurile necesare pentru reabilitarea profesorului
respectiv ca 9i proiectului. Practic acest protocol face ca 9i pe viitoarele
artere unde sectorul 4 are deja in administrare bulevardul se poata sa
Tntreprinda anumite lucrari pe ce administreaza Societatea de Transport
Bucure9ti Tn acest moment. in exclusivitate calea de rulare peroane gi cam
atat. in ceea ce prive9te studiile de trafic sau restul pentru orice lucrare va
face, este necesar avizul Societalii de Transport Bucure9ti, avizul
Administrajiei Strazilor Tn calitate de administrator pentru ca altfel nu se
poate, iar dupa objinerea acestora, este necesar 9i vizarea proiectelor
tehnice tot de catre STB sau de catre Administratia Strazilor Bucuresti.

(

Domnul Presedinte Melciu Florin

Muljumim frumos, domnule director general.

Daca nu mai sunt alte Tntrebari, o sa supunem la vot.

Asistent comisie

Puteji vota.

7 voturi pentru 9i 2 abjineri.

Acesta a fost ultimul punct cu avi4 de pe ordinea de zi, domnul

pre9edinte.
(

Numai o secunda. Domnule pre9edinte, am primit, cred ca aji primit 9i
dumneavoastra pe email consilierii un proiect. Dori li sa-I votaji 9i pe acesta?

Domnul Presedinte Melciu Florin

Da, citili-1 va rog 9i dupa aceea daca colegii au Tntrebari 9i avern
nelamuriri, punem Tntrebarile. Citiji-1, va rog.
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Asistent comisie

Proiect de hotarare privind transmiterea cu titlu gratuit de catre
Societatea de Transport Bucure9ti S.T.B. S.A. catre municipiul Bucure9ti
Direc+ia Generala Investijii a documentajiei tehnico-economice pentru 14
peroane aferente obiectivului de investitii modernizare peroane pe traseul
liniei de tramvai 41 in vederea finalizarii lucrarilor.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Daca sunt Tntrebari din partea colegilor, daca nu, va rog sa-I supunem
la vot. Muljumesc.

(

Domnul Consilier Nicolaie George

Daca fmi permiteji, a9 vrea sa completez un pic. E bine ca 1-am prins
acum, sa TI bagam pe ordinea de zi pentru ca in felul asta urgentam lucrarile
pentru pentru a se da drumul procedurii. Ar fi fost 9i pacat sa-I ratam.

Domnul Consilier Covaci Florin

Cine va executa lucrarile acestea?

(

Domnul Presedinte Melciu Florin

Domnul Teodorescu, daca ne auziti.

Domnul Director Executiv Teodorescu Mihai – Direc fia Transporturi

va aud, domnule pre9edinte.

Domnul Presedinte Melciu Florin

va rog sa ii raspundeji colegului nostru consilier.



Domnul Director Executiv Teodorescu Mihai – Direcfia Transporturi

'in momentul Tn care obiectivul de investitii va fi transferat Tn totalitate

catre Directia de Investijii, Directia de Investijii, va avea doua posibilitati; una
sa o atribuie direct conform procedurii catre una din companiile municipale
care are ca obiectiv reabilitare drumuri, strazi, poduri sau alte lucrari de
infrastructura mica sau mare sau bineTnteles poate sa scoata Tn SICAP pe
piaja libera, sa vina un operator economic care poate sa indeplineasca
cerinjele din caietul de sarcini, conform proiectului tehnic elaborat de
Societatea de Transport Bucure9ti.

Domnul Consilier Covaci Florin
(

Tntreb asta pentru ca fmi aduc aminte ca am vazut 9i Tn AGA STB
proiectul asta 9i eram curios daca e acela9i proiect, daca a fost transferat de
la STB.

Domnul Director Executiv Teodorescu Mihai – Directia Transporturi

Nu pot sa va raspund, domnule consilier general la aceasta Tntrebare.
Nu am acces la proiectele de AGA ale Societalii de Transport Bucure9ti.

Asistent comisie

Puteti vota.
(

Domnule consilier Covaci Florin.

Domnul Consilier Covaci Florin

Florin Covaci, “ablinere”.

Asistent comisie

8 voturi pentru 9i 2 ablineri.
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Domnul Presedinte Melciu Florin

Muljumesc.

Ce mai avem pe ordinea de zi?

Asistent comisie

Acestea au fost punctele, domnul pre9edinte.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Muljumesc frumos tuturor colegilor 9i
sedinta Consiliul General.

va multumesc si vi doresc o zi bund.

Multumesc frumos

(-
\ ne vedem cu mare drag la

Pre9edinte, Secretar,

Melciu Florin Rau Gabr)I I

LS

(‘




