
Proces-verbal al §edintei Comisiei de Transport 9i mobilitate urbana
din cadrul CGMB din data de 9.02.2022, ora 11

Prezenta: Melciu Florin, Rau Gabriel, Hazarian Constantin,
Nicolaie George, Ciceala Ana Maria, Covaci Florin, Milea Dan, §uhan
Valeriu – Nicolae, Pavel Marius.

Absent: Militaru Marian catalin (suspendat), Stoica loana,
Calenjaru Nasl.

§edinta comisiei se desfa9oara prin mijloace electronice, printr-o
platforma online de videoconferinji, 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 Directiei de Transporturi dornnul director
executiv Mihai Teodorescu, din partea TPBI doamna Geanina Suditu 9i
din partea Direcjiei Generale Investi Iii domnul catalin Turcu (9ef
serviciu).

Domnul Presedinte Melciu Florin

Buna ziua

Bine aji venit. sa Tncepem. Citiji, va rog, ordinea de zi.

Asistent comisie

Punctul 1: Proiect de hotarare privind acordarea de mandat special
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public
Bucure9ti – llfov Tn vederea aprobarii stabilirii, ajustarii sau modificarii
pre+urilor 9i tafifelor.

Acum suplimentarele:

1. Proiect pentru modificarea anexei nr. 1 9i anexei nr. 2 la
Hotararea C.G.M.B. nr. 377/08.11.2021 privind aprobarea cererii de
finantare 9i a devizului general estimativ, in vederea finanlarii obiectivului
de investitii "Reabilitare sistem rutier pe B-duI. Theodor Pallady, B-duI. 1
Decembrie, B-duI. Basarabia, Calea calara9ilor, B-duI. Corneliu Coposu
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inclusiv Bucla Complex Titan", in cadrul Programului Najional de
Investi+ii "Anghel Saligny''

2. Proiect pentru modificarea anexei nr. 1 §i anexei nr. 2 la
Hotararea C.G.M.B. nr. 378/08.11.2021 privind aprobarea cererii de
finanjare 9i a devizului general estimativ, in vederea finanlarii obiectivului
de investi+ii "Reabilitare sistem rutier pe B-duI. Timi9oara Tntre Str. Valea
Cascadelor 9i terminal CET Vest", in cadrul Programului Najional de
Investijii "Anghel Saligny”

3. Proiect pentru modificarea anexei nr. 1 §i anexei nr. 2 la
Hotararea C.G.M.B. nr. 373/08.11.2021 privind aprobarea cererii de
finanjare 9i a devizului general estimativ, in vederea finantarii obiectivului
de investi+ii "Reabilitare sistem rutier pe arterele B-duI. I. Ghe. Duca, Str.
Al. I. Cuza, Calea Grivitei si B-duI. Dinicu Golescu". in cadrul
Programului Na+ional de Investijii "Anghel Saligny"

4. Proiect pentru modificarea anexei nr. 1 Pi anexei nr. 2 la
Hotararea C.G,M.B. nr. 392/08.11.2021 privind aprobarea cererii de
finan+are 9i a devizului general estimativ, in vederea finantarii obiectivului
de investi+ii: "Modernizarea retelei stradale prin extinderea sistemului de
semaforizare inteligenta pentru 574 intersecjii 9i prioritizarea vehiculelor
cu destinajie special: transport public, salvare, pompieri -9i politie, in
vederea cre9terii siguranjei rutiere 9i reducerii poluarii ", in vederea Tn
cadrul Programului Na+ional de Investijit "Anghel Saligny"

5. Protect de hotarare pentru modificarea Anexei nr. 1 §i Anexei nr.
2 la Hotararea C.G.M.B. nr. 374/08.11.2021 privind aprobarea cererii de
finantare 9i a devizului general estimativ, in vederea finantarii obiectivului
de investi+ii "Reabilitare sistem 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 Ci9migiu", in cadrul Programului Na+ional de Investitii "Anghel
Saligny"

6. Proiect de hotarare pentru modificarea anexei nr. 1 gi anexei nr.
2 la Hotararea C.G.M.B. nr. 375/08.11.2021 privind aprobarea cererii de
finanjare 9i a devizului general estimativ, Tn vederea finantarii obiectivului
de investijii "Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Mara9e9ti Tntre
Bulevardul Dimitrie Cantemir si Strada 11 lunie", in vederea Tn cadrul
Programului Najional de Investi Iii "Anghel Saligny"
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7. Proiect de hotarare pentru modificarea anexei nr. 1 9i anexei nr.
2 la Hotararea C.G.M.B. nr. 380/08.11.2021 privind aprobarea cererii de
finan+are 9i a devizului general estimativ, in vederea finantarii obiectivului
de investitii "FReabilitare sistem rutier Calea Dude§ti", in cadrul
Programului Na+ional de Investijii "Anghel Saligny"

8. Proiect de hotarare pentru modificarea anexei nr. 1 9i anexei nr.
2 la Hotararea C.G.M.B. nr. 367/08.11.2021 privind aprobarea cererii de
finan+are 9i a devizului general estimativ, Tn vederea finanlarii obiectivului
de investitii "FReabilitare sistem rutier Tntre bucla de Tntoarcere Str
Grajioasa, B-duI. Aerogarii – DNI – Complex Comercial Baneasa '’ in
cadrul Programului Najional de Investi+ii "Anghel Saligny"

9. Proiect de hotarare pentru modificarea anexei nr. 1 9i anexei nr.
2 la Hotararea C.G.M.B. nr. 394/08.11.2021 privind aprobarea cererii de
finan+are 9i devizului general estimativ, in vederea finanlarii obiectivului
de investijii "imbunatalirea accesului pietonal, amenajare 9i informare
calatori pentru stajiile de transport public" Tn cadrul Programului National
de Investi Iii "Anghel Saligny"

10. Proiect de hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea
C.G.M.B. nr. 366/07.09.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici aferenti obiectivului de investitii "Drum de acces Tn Cartier
Henri Coanda prin Str. Biharia'’

11. Proiect de hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea
C.G.M.B. nr. 3/31.01.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici aferen li obiectivului de investijii "Strapungere b-duI Nicolae
Grigorescu – Splai Dudescu Etapa Il - km 2+400 – intersectie Calea
Vitan Barzesti".

16. Proiect de hotarare pentru modificarea anexei nr. 1 9i anexei
nr. 2 la Hotarare C.G.M.B. nr. 253/21.09.2016 privind aprobarea
indicatorilor tehnico - economici aferenti studiului de fezabilitate pentru
obiectivul de investitii "Reconfigurare Calea Mo9ilor Tntre Strada Baratiei
si Bd. Carol I"

Domnul Presedinte Melciu Florin

Care este direc+ia din cadrul Primariei Capitalei care le-a trimis atat
de tarziu?
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Asistent comisie

Punctul 1 este de la Direc jia Transporturi, iar celelalte au raport de
la Direc jia Generala Investijii.

Domnul Presedinte Melciu Florin

§i de ce au ajuns atat de tarziu, adica cu 5 minute Tnainte?

Asistent comisie

Cu 5 minute a venit aceasta ultima, iar celelalte sunt venite de ieri
Propuneri pentru suplimentara.

Domnul Presedinte Melciu Florin

O.K. Directoarea sau directorul de la Investi iii este?

Domnul Turcu catalin – $ef serviciu Tn cadrul Direcjiei Generate
Investijii

Buna ziua. Ma numesc catalin Turcu, 9ef serviciu Tn cadrul
Direcjiei Investi(ii.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Am injeles. Rugamintea mea este ca daca ne trimiteji proiecte cu o
zi Tnainte sau Tn aceea9i zi, nu exista mod de colaborare. Din punctul
meu de vedere, acesta nu este un mod profesionist de colaborare. Nu
puteji sa-mi trimiteji 15 proiecte cu 5 minute Tnainte. Este o lipsa de bun
sim! fala de noi, consilierii.

Domnul Turcu catalin - $ef serviciu Tn cadrul Direc+iei Generale
Investi Iii

Ne cerem scuze
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Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Domnule pre9edinte, fmi daji 9i mie cuvantul, va rog? §uhan sunt.

Domnul Presedinte Melciu Florin

va rog, domnule §uhan.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Am o rugaminte respectuasa. Asta vroiam sa Tntreb daca este
cineva de la direcjia care a susjinut aceste, ma refer la proiectele
referitoare la programul Anghel Saligny, pentru ca din cate fmi aduc eu
aminte, dar eu am studiat Ia vremea respectiva ordonan Ia care
reglementeaza criteriile de evaluare a proiectelor eligibile Ti niciunul, din
ceea ce fmi aduc aminte, nici unul dintre cele care ne-au fost prezentate
acum nu s-ar Tnscrie. Poate sa ne lamureasca domnul de la Investi Iii,
daca au studiat problema din punctul asta de vedere? Pentru ca oricum,
va rog sa consemnaji de asemenea, ca in ceea ce prive9te aceste
puncte, votul meu este abjinere. Pana nu ma lamuresc, nu vreau sa
particip Ia o pseudo, un pseudo demers, care ar putea sa frizeze lipsa
legalitalii. Muljumesc.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Asta odata Pi rugamintea ca de la DATJ, am rugat sa vina
directorii. in caz ca nu poate directorul sa fie prezent, cu acordul nostru,
poate sa delege pe cineva. Este o chestie de bun sim! faIa de noi
consilieri.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Aveji, aveti dreptate 9i aveji 9i votul meu ca sa fiji foarte ferm Tn
legatura cu asta, domnule pre9edinte.

Domnul Turcu catalin – $ef serviciu Tn cadrul Direcjiei Generale
Investijii
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Ok. Pot sa intewin 9i eu? catalin Turcu ma numesc. Tin locul
domnului director executiv adjunct, domnului §o9oaca. Dansul este in
concediu. Toate proiectele care se regasesc pe Anghel Saligny sunt
primite ca solicitari de calificari, primite ... Ministerul Dezvoltarii, a9adar
toate au fost luate Tn vedere de catre acest minister 9i avem 9i solicitari
de clarificari, iar aceste proiecte aduc modificari 9i actualizari a ceea ce
au solicitat dan9ii prin acea adresa. Este doar o forma a devizului
general care a fost aprobat de catre dumneavoastra Tn 9edinja ulterioara,
iar ... in acest moment, devizul general in forma pe care au solicitat-o ei.
Forma care o solicita ei cu privire la Tmpa4irea devizului general pe
anumite capitole, ceea ce fac parte din standardele de cost 9i ceea ce nu
fac parte din standardele de cost. §i a9a cum am solicitat noi, noi am
raspuns prin aceste proiecte de hotarare pe care le supunem spre
aprobare dumneavoastra. Inclusiv ... de calificari au venit tarziu si de
asta probabil ca unele dintre proiecte au venit catre dumneavoastra
tarziu 9i ne cerem scuze pentru dumneavoastra.

Domnul Consilier Hazarian Constantin

Domnule pre9edinte, pot sa intervin 9i eu pujin?

Domnul Presedinte Melciu Florin

Te rog, domnule consilier Hazarian.

Domnul Consilier Hazarian Constantin

Vroaim sa Ie spun colegilor din primarie ca este ultima data cand
am sa votez un proiect care ne vine atat de tarziu, astfel Tncat noi sa nu
apucam sa-I analizam. Eu injeleg explicajiile, dar pentru ceea ce votam
noi, raspundem. §i atunci, in momentul Tn care fmi asum un vot, vreau
sa 9tiu exact ce votez. Eu Injeleg ci sunt ni9te clarificari venite pe ultim
moment, dar nu poli sa le trimiji cu o zi sau o seara Tnainte sau cu 5
minute Tnainte.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Doamna directoare sau domnul director general, cum se nume9te?
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Domnul Turcu catalin – Sef serviciu Tn cadrul Direcjiei Generale
Investitii

Doamna directoare se nume9te Madalina Hristu.

Domnul Presedinte Melciu Florin

O rugaji pe doamna Hristu ca sa fie dansa prezenta. Data viitoare
o sa rog colegii sa amanam aceste puncte de pe ordinea de zi care ne-
au fost parvenite cu foarte pujin timp 9i nu am avut timp sa analizam cu
TPBI-ul. Muljumesc. Daca 9i colegii mei nu au niciun feI de obiectiuni Tn
privinja asta. Este o lipsa de respect.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Daca-mi permiteji, §uhan sunt. Da, sunt de acord cu propunerea
dumneavoastra 9i subscriu, dar in acela9i timp, tot nu am aflat daca
aceste proiecte sunt eligibile Tn lumina Ordonan{ei pe care am evocat-o
mai devreme.

Domnul Turcu catalin – $ef serviciu Tn cadrul Directiei Generale
Investi Iii

Avand Tn vedere clarificarile primite de la Mlinisterul Dezvoltarii,
daca nu erau eligibile, nu primeam aceste solicitari de ... Ele au fost luate
in eviden la la ... dezvoltarii. in cazul Tn care nu erau eligibile, se primea o
adresa cum ca aceste proiecte nu sunt eligibile. A9adar, ei ne-au dat o
adresa pe care am ata9at-o hotararii de consiliu prin care ne solicita ...
de clarificari 9i sa facem deviz ... acelea9i sume, doar forma acestui
deviz sa fie refacuta in conformitate cu ordonanja pe care au dat-o
dan9ii.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Tot nu m-aji lamurit. sa 9ti Ii, faptul ca aji primit o adresa prin care
deduceji dumneavoastra ca sunt eligibile, ca daca nu ar fi fost alba, fi
fost neagra, nu ma Tncalze9te cu absolut nimic, deci nu m-aji lamurit. Eu
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va muljumesc foarte mult pentru raspuns. Votul meu ramane abjinere Ia,
daca se pune la vot, dar injeleg ca nu se pune acum. Bine. Muljumesc.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Ramane pe data viitoare cand 9tim mai bine, 9i cu directorul
general prezent de faji. Muljumesc.

Doamna Consilier Ciceala Ana Maria

Buna ziua. Daca fmi permiteti o interventie. Vroiam sa va Tntreb, eu
sunt de acord sa amanam, Tnsa a9 vrea sa stabilim de acuma data
9edinjei ca pana atunci sa putem consulta materialele, Tnjeleg ca trebuie
sa fie pana maine. Daca am putea sa stabilim pentru maine diminea la
urmatoarea 9edin@ sau cand considera 9i colegii, tocmai pentru a nu
muta termene de aplicare 9i de parcurs pentru acest program.

Domnul Consilier Covaci Florin

Sunt de acord cu doamna Ciceala pentru ca avem deja 9edin Ie de
alte comisii stabilite fix Tnainte 9edin jei de Consiliu General.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Da, dar practica asta de a le pune cu o zi Tnainte, specificand doar
ca trebuiesc puse 9i neavand timpul, sunt totu9i 10 proiecte, care nu 9tim
daca acele proiecte sunt eligibile sau s-au facut ni9te clarificari la ni9te
dosare depuse, asta este o problema, plus ca trebuie sa le verificam 9i
noi. Este pe, noi votam Tn fond 9i pana Ia, deci daca ei veneau cu cinci
zile Tnainte cred ca nu avea nimeni de comentat, dar este fix o lipsa de
respect fala de noi. Din punctul asta de vedere o sa ne consultam noi in
9edin@ sa vedem exact daca maine dimineata le punern Tn discu+ie sau
nu

Haideji sa trecem la primul punct de pe ordinea de zi, cel care a
fost trimis cu 9apte zile Tnainte, cel cu TPBI-ul. Multumesc frumos.

Doamna ConsiILer Ciceala_Ana Marll
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Domnule Melciu, vroiam sa remarc faptul ca aveji dreptate. Cu
siguranla este o lipsa de respect fata de noi, pe de alta parte nu trebuie
sa sufere cetatenii municipiului Bucure9ti din cauza asta. Noi putem sa
ne facem treaba, sa citim proiectele 9i si Tncercam sa le dezbatem Tn
urmatoarea 9edinji, astfel Tncat sa fie gata pentru maine 9i cu un aviz
din partea comisiei noastre. ca trebuie executivul sa T9i faca treaba mai
bine 9i sa ne dea proiectele la timp, este absolut de necontestat 9i cred
ca toli colegii din aceasta comisie Tmparta9esc acest punct de vedere, nu
e nici prima data, din pacate, dar haide{i sa Tncercam sa facem un efod
9i sa citim proiectele pana maine.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Evident ca nimeni dintre noi nu vrea sa afecteze interesele
bucure9tenilor, singurul lucru este studiu pe aceste proiecte, din pacate
la Comisia de Transporturi toate au ajuns de pe o zi pe alta in cel mai
bun caz 9i cu cateva ore Tnainte de, fiind foarte multe proiecte de
ansamblu, nu ... erau lucruri foarte simple de dezbatut 9i de Tnjeles.
Ramanem noi 9i stabilim pentru maine o ora, dar astazi votam, eu
propun sa votam doar primul punct de pe ordinea de zi 9i Tn funcjie cu de
cei de la DATJ 9i cu ceilalti colegi care mai sunt in comisii, sa stabilim de
comun acord ora 9i Tncercam pentru maine dimineata, dar este ultima
data cand se Tntampla. §tili bine ca am votat toate proiectele pe fonduri
europene care au ajuns cu trei minute Tnainte, am rugat 9i atunci ca este
ultima data, este o lipsa de respect 9i evident ca nimeni nu vrea sa
afecteze cetajenii Bucure9tiului dar nici noi nu putem sa votam ni9te
lucruri care ni se pun cu 10 minute Tnainte, o documentatie atat de
stufoasa ca sa putem sa Tnjelegem. Muljumesc.

Asistent comisie

Domnule pre9edinte, daca doriti sa se voteze doar un singur punct,
ma gandeam sa supuneji ordinea de zi, in care sa fie doar un singur
punct, la propunerea dumneavoastra. 17

Domnul Presedinte Melciu Florin



Tocmai de aceea v-am rugat sa citim toate punctele de pe ordinea
de zi. Acuma supunem la vot doar primul punct sa iI votam, apoi TI citili
dumneavoastra. Multumesc frumos.

Asistent comisie

Da. Votaji ordinea de zi cu un singur punct.

9 voturi pentru.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Muljumesc frumos. Haideji sa iI citim 9i sa TI supunem la vot. Daca
sunt Tntrebari, eu I-am citit, 9tiu despre ce e vorba, 9tiu ca domnul
Ghi+ulescu Tntotdeauna a fost flexibil 9i a raspuns la toate Tntrebarile 9i
lamuririle. Daca cineva dintre colegii no9tri au Tntrebari, cu mare drag
rugarn sa fie puse. Mai citili odata proiectul 9i daca colegii no9tri au
Tntrebari, chiar Ti rog sa le adreseze. Muljumesc.

Asistent comisie

Proiect de hotarare privind acordarea de mandat special
Asociajiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public
Bucure9ti – llfov Tn vederea aprobarii stabilirii, ajustarii sau
modificarii prejurilor 9i tarifelor.

Raport de la Directia Transport. Este 9i doamna Geanina Suditu de
la TPBI.

Domnul Secretar Rau Gabriel

Buna ziua. Sunt Gabriel Rau daca fmi permiteji. A9 dori doar sa fie
men+ionat, deoarece eu cunosc proiectul, poate pentru colegi, deoarece
titlul suna ca si cum s-ar face niste rnodificari masive, as dori doar sa fie
mentionat exact care sunt modificarile si actualizarile. Multumesc frumos.

Doamna Suditu Geanina - TPBI
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Buna ziua. Deci, practic ca urmare a acestui prim proiect de
integrare cu transportul feroviar, au fost introduse ni9te titluri de transport
noi, titluri de calatorie 9i anume pentru transportul de suprafala Tmpreuna
cu transportul feroviar abonament Metropolitan integrat 140 RON,
abonament Metropolitan integrat 6 luni 800 RON, abonament
Metropolitan integrat 12 luni 1400 RON, metrou feroviar abonamentul
lunar 140 RON, abonament integrat Metropolitan 6 luni 800 RON,
abonament metropolitan integrat 12 luni 1400 RON. Pentru transport
suprafa R metroul feroviar abonament Metropolitan o luna 210 RON,
abonament Metropolitan integrat 6 luni 1100 RON, abonament
Metropolitan integrat pentru 12 luni 2000 RON, iar doar pentru suprafata
metropolitana feroviar au fost introduse abonament metropolitan integrat
24 de ore 20 RON, abonament Metropolitan integrat 72 de ore 40 RON.
Acestea practic au fost titlurile care au fost, care sunt posibile a fi
introduse acum, luand Tn considerare inclusiv toate constrangerile
tehnice care au fost analizate. Este un ... pilot, care practic vizeaza
integrarea transportului feroviar pe ruta Bucure9ti Nord, Gara de Nord –
Otopeni, tot transportul de suprafa+a pe aria Bucure9ti llfov 9i transportul
cu metroul. Toate documentele care impacteaza contractul, ca 9i
consecin A a acestei modificari de politica tarifara, prin completarea
tarifelor de calatorie, au nevoie de aprobarea dumnevoastra.

Domnul Secretar Rau Gabriel

Muljumesc foarte frumos.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Muljumesc. Daca nu mai sunt Tntrebari din partea colegilor, v-a9
ruga sa supunem la vot.

Asistent comisie

Da. Puteji vota.

8 voturi pentru gi 1 ablinere.

Domnul Presedinte Melciu Florin
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Muljumesc frumos. Colegii, pentru maine care e ora de Tntalnire
daca o sa reu§im sa studiem pe Tndelete aceste proiecte, in func jie 9i de
comisiile dumneavoastra?

Asistent comisie

De la 10 la 14 sunt deja comisii, domnule pre9edeinte.

Doamna Consilier Ciceala Ana Maria

Atunci ar fi ora 9 propunere, banuiesc.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Da. Haide li sa fie ora 9, dar este ultima data cand se Tntampla,
este chiar ultima data, pentru ca am zjg lucrul asta de atatea ori 9i
niciodata nu s-a respectat. Eu Ie muljumesc persoanelor din direcjiile
care sunt prezente, eu am cerut sa vina directorii generali. Da? Este o
chestie de bun sim! in care in cazuri exceptionale de concediu, de
medical, eu doresc Tn Comisia de transport sa fie prezen$ directorii
generali. Muljumesc frumos ca sunt profesioni9ti 9i cei din subordine, dar
rugamintea mea este ca directori sa fie prezen Ii. O data pe luna vreau sa
T9i faca timp sa ne prezinte ei cu gura lor aceste proiecte. Mul+umesc.

Domnul Turcu catalin – $ef serviciu Tn cadrul Directiei Generale
Investitii

va muljumim frumos. A fost un caz exceptional pentru doamna
director. Maine o sa fie prezenta.

Domnul Presedinte Melciu Florin

va muljumesc frumos 9i reamintiji-i doamnei ca nu ne face noua un
avantaj ci ca este o chestie de de respect fala de Consiliul General.
Multumesc.

Muljumesc colegilor. Ramane sa ne vedem maine dimineala la ora
9
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Domnul Secretar Rau Gabriel

Rugamintea mea pentru maine, avand Tn vedere multitudinea de
proiecte, ar fi sa avem pentru 9edin+a de maine, pregatit a9a cum
doamna Suditu ne-a prezentat clar care este modificarea, sa avem
pentru fiecare punct de maine pregatit care sunt modificarile celor doua
anexe Tn mod concret pentru fiecare punct. Mul+umesc frumos.

Asistent comisie

Domnul Hazarian, daca puteji sa repetaji ca s-a auzit Tntrerupt.

Domnul Consilier Hazarian Constantin

Da, a9 avea rugamintea sa vina doamna director sa ne prezinte
aceste proiecte de pe ordinea de zi. §i ce clarificari se a9teaprta de la
Ministerul Dezvoltarii Cred ca este Ia ora 9, da?

Domnul Presedinte Melciu Florin

Da. Mul+umesc colegilor de colaborare.

va doresc o zi buna. Ramane maine dimineata sa ne vedem Ia ora
9. Multumesc. O zi buna va doresc.

Pre9edinte, Secretar,

Melciu FloJ
/-

y
Rau Gabriel
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