Proces-verbal al 9edintei Comisiei de Transport 9i mobilitate urbana
din cadrul CGMB din data de 21.12.2021, ora 13
Prezenti: Melciu Florin, Rau Gabriel, Hazarian Constantin, Nicolaie
George, Ciceala Ana Maria, Covaci Florin, Milea Dan, Petrariu Vasile –
Luliu, Calenjaru Nasi, Pavel Marius.
Absenji: §uhan VaIQriu Nicolae, Stoica loana, Militaru Marian catalin
(suspendat).

§edinta comisiei se desfa9oaraprin mijloace electronice,printr-o

(

platforma online de videoconferinta, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
94/2020.

Ordinea de zi: avizarea proiectelor de hotarare ale 9edin+ei de
Consiliu General.

Participa din partea Directiei de Transporturi domnul director
executiv Mihai Teodorescu.
Domnul Presedinte Melciu Florin
Buna ziua.
Bine aji venit. va rog sa citili proiectul de pe ordinea de zi a 9edin jei.
Muljumesc frumos.
(

Asistent comisie

Proiect de hotarare suplimentar privind modificarea Hotirarii
C.G.M.B. nr. 139/2021 privind unele misuri de sporire a gradului
siguran@

rutiera

Tn proximitatea

unitalilor

de

Tnvalamant

preuniversitar din municipiul Bucure9ti.
Raport de la Direc jia Transporturi.

A fost trimis pe email, propus pentru suplimentara.

1

Domnul PresedinteMelclu Florin
L-am citit. Daca cineva dintre colegii no9tri au ceva de obiectat la

acestpunctde pe ordineade zi.
DomnaConsilierCicealaAna Maria
Da. Eu vroiam sa spun ca nu prea vad utilitatea acestei modificari Tn
sensul ca bine'injeles ca era nevoie 9i de aviz de la Polijia Rutiera pentru
oNce modificare care are Ioc pe carosabil, asta este evident pentru orice
proiect de hotarare care se face pe domeniul public, pe carosabil. Decl mi
se pare ca putem sa adaugam, dar era inclus oricum a9a cum este inclus
acest aviz la orice astfel de hotarare 9i nu se precizeaza Tncorpul hotararii.
Dar injeleg ca nu este nimeni de la direcjie sa ne lamureasca Tnce stadiu
(

este studiul acela de la Administrajia Strazilor 9i Tnce stadiu sunt studiile
de fezabilitate care sunt prevazute Ia art. 3 daca nu ma Tn9el, indicatorii
financiari care trebuiai sa vina la vot Tn 120 de zile de la adoptarea
proiectului, a9adar Tnluna octombrie 9i suntem Tndecembrie. O sa Tntreb
in plen. Muljumesc.

Domnul PresedinteMelciu Florin

Aveji perfectadreptate.A fost pe repedeTnainte,dar la 9edinja din
plen o sa fie 9i directorul respectiv. Pe mine m-a asigurat ca totul este O.K.
$i a fost mai mult ca sa fie 9i inclus, chiar daca se deducea ca le trebuie

9i avizul Direcjiei Rutiere. Dar asta o sa punem TntrebareaTn plen.
Muljumesc frumos de Tntrebare.

(

Daca nu mai sunt Tntrebari, rog sa supunem la vot 9i si Tnchidem
dupa numararea voturilor, sa Tnchidem9edinja. Muljumesc frumos.
Asistent comisie

Puteji vota!
DomnulPresedinteMelciuFlorin

Tnaintede vot, vreau sa va muljumesctuturor colegilorpe anul
acesta pe care I-am petrecut Tmpreuna9i chiar ma bucur ca au fost
2

dezbateri pe subiect, nepolitizate 9i cred ca este una dintre comisiile la
care chiar a fost implicare.

va muljumesc.
va doresc sarbatori fericite daca nu ne vedem ca sa Ie spun personal
fiecaruia dintre dumneavoastra

9i va doresc un an nou cu multe Tmpliniri

fiecaruia dintre dumneavoastra.

va muljumesc frumos!
Asistent comisie
8 voturi pentru ei 2 abjineri.
(

Pre9edinte,
Melciu

Secretar,

Rau Gabriel
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