Proces-verbal al 9edintei Comisiei de Transport 9i mobilitate urbana din
cadrul CGMB din data de 26.01.2022, ora 14
Prezenti: Melciu Florin, Rau Gabriel, Hazarian Constantin, Nicolaie
George, Ciceala Ana Maria, Covaci Florin, Milea Dan, §uhan Valeriu –
Nicolae, Stoica loana, Calenjaru Nasi, Pavel Marius.
Absent: Militaru Marian catalin (suspendat).

§edinta comisiei se desfa9oaraprin 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.
Invitat din partea Direc{iei de Transporturi domnul director executiv
Mihai Teodorescu.
Domnul Presedinte Melciu Florin
Buna ziua.

Ce prezenla avem? cali colegi dintre domnii consilieri s-au
conectat?

Asistent comisie
(

Buna ziua, domnule pre9edinte. Sunt 10 persoane. 8 9i cu 2, domnul
§uhan 9i domnul Pavel sunt fizic.

Domnul Presedinte Melciu Florin
Vreau sa le muljumesc. Haideji sa Tncepem.

Vreau sa supunem la vot ordinea de zi. §tiu ca avemun punct
pentru 9edinja de luni de Consiliu General. va rog sa-1citili.

1

Asistent comisie
Pentru 9edinja de pe 31 ianuarie 2022 este punctul 22, proiect de
hotirare privind modificarea Hotararii C.G.M.B. nr. 139/2021 privind unele
masuri de sporire a gradului siguranla rutiera Tn proximitatea unitalilor de
Tnvalamant preuniversitar din municipiul Bucure9ti,
A avut raport Ia 9edinIa din 21 decembrie 2021, dar 9edinja s-a oprit
9i nu a mai putut fi votat.

Domnul PresedinteMelciu Florin
O.K. Cunosc acest punct de pe ordinea de zi. Vreau colegii, daca au
ceva de comentat. va rog.

Din punctulmeu de vedere este foarte clar. Daca nu este niciun
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coleg, rog sa supunem la vot.
Muljumesc.

Domnul Consilier Nicolaie George

Buna ziua, domnule pre9edinte.Daca-mi permiteji, cred ca este
vorba doar de o nota procedurala. Necesita avizul brigazii de polijie rutiera
pentru implementarea acestui proiect 9i asta e tot. Altceva nu cred ca mai
avem de dezvatut pentru ca 1-amdezbatut data trecuta.

Domnul PresedinteMelciu Florin

Perfect. Muljumesc colegului nostru George Nicolaie. Muljumesc
frumos.

Haideji sa supunem ordinea de zi. lar dupa vreau sa avem o discujie
despre acea negociere 9i acel regulament de taxi in care a9 dori Tmpreuna
cu dumneavoastra sa ne spune cateva puncte de vedere.
Haideji sa supunem la vot ordinea de zi, va rog.
Asistent comisie

Puteji vota.

(

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Sunt de acord. §uhan.
Domnul Presedinte Melciu Florin
Muljumim frumos, domnule §uhan.

Domnul Consilier Pavel Marius Adrian

Marius Pavel“pentru“
(

DoamnaConsilierStoica loana
Eu am votat “pentru”, dar nu 9tiu ce se Tntampla de nu pleaca votul
de la mine. Aji spus ca facem o verificare sa vedem ce se Tntampla,ca am
pe cineva langa mine acum.

Domnul Presedinte Melciu Florin
Muljumim, doamna Stoica. Aji spus verbal. Consemneazadomnul
de la DATJ.

(

Asistent comisie
11 voturi pentru.
Domnul Presedinte Melciu Florin
Muljumesc frumos.
inainte de a Tnchide9edinIa, a9 vrea sa va rog, am avut o discujie 9i
cu colegul nostru domnul $uhan 9i cu caliva colegi consilieri, 9tiu ca este
in dezbatere acel regulament de taximetrie, a9 dori sa iI rog, evident daca
9i dumneavoastra sunteji de acord, a9 dori sa iI rog pe domnul Teodorescu
ca la 9edinja urmatoare de comisie de transport sa fie prezenji atata Hmp

cat avem 9i acel regulament creionat, sa fie membrii patronatuluicelor
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celor mai reprezentative
padi din zona taximetrieica sa corelamacel
regulament de transport pe care noi iI supunem la vot 9i cu parerea

dan9ilor9i credca pentruun schimbde idei mai bun, putemsa
Tmbunatalim acest regulament de transport al taximetri9tilor.
Mlultumesc frumos.

Daca nu are nimeni nimic Tmpotriva,v-a9.ruga sa ne expunem
parerea. Muljumescfrumos.
Asistent comisie

fmi cer scuze, domnul pre9edinte. S-a votat ordinea de zi. Acum
urmeaza votul punctului efectiv, avizului.
(

Puteji vota.
Domnul Consilier$uhan Valeriu Nicolae

Sunt de acord.
Domnul Consilier Pavel Marius Adrian

Pavel sunt. Sunt de acord.
Domnul PresedinteMelciu Florin
Muljumim.

Asistent comisie

11voturi pentru.
Domnul PresedinteMelciu Florin
Multumescfrumos.
in legatura cu regulamentul de taxi, banuiesc ca nimeni nu are nimic
Tmpotriva sa ascultam 9i parerea patronatelor, sa avem 9i noi, rog DATJ-

ul pe fiecare mail, fiecare membru al comisiei acel regulamentcare se
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supune in dezbatere 9i sa stabilim atunci 9i sa iI rugam pe domnul
Teodorescu sa ii invite la discujia de comisie.
Muljumesc.

Daca nu mai avem nicio propunere, vreau sa va muljumesc tuturor
consilierilor generali de prezenla 9i ramane sa ne vedem luni la 9edinja de
Consiliu General.
va doresc o zi minunata!
Muljumesc frumos.
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Pre9edinte,

Secretar,

Melciu Florin

Rau Gabriel
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