Proces-verbal al 9edinjei Comisiei de Transport 9i mobilitate urbana
din cadrul CGMB din data de 10.02.2022,ora 9
Prezenta: Melciu Florin, Rau Gabriel, Hazarian Constantin, Nicolaie
George, Ciceala Ana Maria, Covaci Florin, Milea Dan, §uhan Valeriu –
Nicolae, Stoica loana, Galenjaru Nasi, Pavel Marius Adrian.
Absent: Militaru Marian catalin (suspendat).

§edinta comisiei se desfa9oaraprin mijloaceelectronice,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.
Participa din partea Direcjiei Generale Investijii doamna Director
General Hristu Madalina 9i domnul Turcu catalin (9ef serviciu).

Domnul Presedinte Melciu Florin
Buna ziua. Haideji sa Tncepem.

Observca este si doamnadirectoarecu noi, doamnaHristusi ii
mul+umescfrumos. Vreau sa ne spuna cateva cuvinte despre aceste
proiecte 9i s-o rugam ca data viitoare sa fie totu9i puse nu cu o zi Tnainte
sau cu cateva ore Tnainte,9tiu ca 9i poate au venit Tndirecjia ei foarte
repede dar sa fie puse macar cu cateva zile Tnainteca sa avem 9i noi
timp sa le studiem. Atunci facem Tnfelul urmator: Tidam dansei cuvantul
9i rog colegii daca sunt Tntrebari, sa discutam pe cele 10 proiecte.
Muljumesc frumos. Rugam ca data viitoare sa avem proiectele putin mai
repede pentru ca sunt cateva proiecte pe care le-am primit cu doua ore
Tnaintede 9edinja de ieri. Ideea sa fie prezentate mai repede, asta a fost
cerinta colegilor consilieri. Asta o data. Doi, o sa prindem foarte multe
discutii pe diverse proiecte. Rugamintea e sa ne spuneji dumneavoastra

cateva cuvinte despre cele zece proiecte 9i daca sunt colegii no9tri
consilieri sau au Tntrebari,as vrea sa intram Tntr-odiscutie sau lucrurile
care nu sunt lamurita sa sa le punem Tn dezbatere.Mul+umescfrumos.
Muljumesc ca aji venit.
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Doamna Director General Hristu Madalina – Direc{ia Generala
Investi Iii

va muljumesc pentru Tnjelegere.leri n-am putut sa vin. Am fost cu
domnul primar 9i cu cei de la Ministerul Dezvoltarii tocmai pentru
prioritizarea acestor proiecte. E destul de complicat sa prioritizam. Sunt

bani pujini 9i proiecte multe. in privinja proiectelor, noi am primit
solicitarile de clarificari 9i imediat ce le-am primit, le-am facut Tn2 zile. De

vineri seara au plecat toate din direcjie, undeva Ia 10 seara am plecat
vineri din primarie, pana atunci le-am lucrat. Nu 9tiu, circuitul a fost mai
complicat de a ajunge la dumneavoastra, injeleg ca s-a blocat foarte tare
traseul 9i din cauza programului acesta nou de Tnregistrare documente,

dar bineTntelesca din partea mea toata disponibilitatea9i va asigur ca
niciodata nu se Tntarzie Ia mine in direcjie. Referitor la aceste proiecte,
de clarificari, dumneavoastra le-aji mai aprobat o data, e vorba despre

proiectelePIDU Ia care ni s-au cerut clarificari,cu ocazia asta not am
reu9it sa le 9i actualizam indicatorii. Indicatorii Tn prima parte, Tn prima

faza de depunereTn luna noiembrie,erau 9i SF-urileerau dupa HG
numarul 28. Acum noi le-am modificat avizele 9i le-am actualizat dupa
HG 97, a9a cum cere legislajia 9i bineTnjelestot ce Tnseamnaproiecte pe
fonduri trebuie aprobat dupa HG 907, am defalcat costurile eligibile de
costurile neeligibile 9i ei au ni9te costuri standard, am Tmparjit dupa cum
ni s-a cerut Tn anexa 2.1 a celor de la Ministerul Dezvoltarii, am Tmpa4it
pe cele doua categorii: costuri standard 9i costuri care nu sunt standard,
de exemplu la Podul Calicilor ... standard, toata suma este eligibila. Cam
cu a9a ceva venim noi astaziTn9edinja de Consiliu.
'

Domnul Presedinte Melciu Florin

Muljumesc frumos, doamna directoare. Rog colegii care au
Tntrebari, va rog.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Da. Buna ziua. §uhan sunt. Stimata doamna, fiji amabila, eu a9
vrea sa va Tntreb Tn primul rand daca exista alta legislajie decat
Ordonanja de Guvern care consacra programul Anghel Saligny 9i
Ordinul ministrului prin care se aproba normele de aplicare?
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Doamna Director General Hristu Madalina – Directia Generala
Investijii

Nu, nu exista. Este Ia cea ...

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

in regula, muljumesc.
Doi: in contextul asta, dumneavoastra considerati ca avand Tn
vedere cele doua acte normative pe care le-am evocat mai devreme,
aceste proiecte sunt eligibile?

Doamna Director General Hristu Madalina– Direcjia Generala
Investijii
Da

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Bun. Daca dumneavoastraconsiderati lucrul asta, atunci hai sa ne
uitam pujin pe lege sau hai sa nu le pierdem vremea colegilor mei sau
de ce nu? Hai sa ne uitam pujin pe lege 9i sa vedem ce spune legea.
Sigur ca eu a9 vrea din tot sufletul ca aceste proiectesa fie aprobate 9i
aceste artere din Bucuresti sa fi reabilitate, sa fie modernizate, din tot
sufletul mi-a9 dori lucrul asta, dar nu fmi doresc sa participIa un exercijiu
de imagine din partea Primarului General. pentru ca in ceea ce prive9te

legislaIia, daca este sa ne uitam Tnnormele metodologicede aplicare
vom vedea acolo ca, numai o secunda, care sunt obiectivele specifice
ale programului? 1. Respectiv litera a. Tmbunatatireacondijiilor igienico
sanitare a calitatii mediului 9i diminuarea surselor de poluare la nivel
local. B. Facilitarea accesului populajiei 9i operatorilor economici la
infrastructura rutiera de interes judejean 9i local. C. Reducerea gradului
de izolare a localitatilor. Nu stiu Tnce masura ne Tncadramnoi in acest
proiect. N-a9 vrea sa va jignesc pe dumneavoastra personal 9i nici sa va
fac o observajie, dar in general personalul operativ al primariei considera
ca noi suntem a9a un feI de, suntem Ia etc. Bun, mergem mai departe.

Deci asta este o chestiune.A doua chestiuneeste legata de: in
Ordonanta Guvernului se specifica extrem de clar cum se folosesc, care
sunt obiectivele pentru care se folosesc, pardon aplica+iilepentru care se
3

folosesc cand se pot, pentru ce se pot aplica pentru ace9ti bani: 1.
alimentari cu apa 9i statie de tratare a apei, b): sisteme de canalizare 9i
statie de epurare a apelor uzate inclusiv canalizare pluviala 9i sisteme de
captare a apelor pluviale, c): drumurile publice clasificate 9i TncadrateTn

conformitate cu prevederile legale Tn vigoare ca drumuri judejerIe,
drumuri de interes local respectiv Drumuri comunale 9i sau drumuri
publice din interiorul localitalilor precum 9i variante ocolitoare ale
acestora, d): poduri, podeje, pasaje sau punji pietonale, inclusiv pentru
biciclete 9i trotinete electrice, e): sisteme de distribujie a gazelor naturale
inclusiv a bran9amenteloretc. Deci astea sunt domeniile Tn care se pot
aplica pentru ob+inereaacestor bani. Unde ne Tncadram?in care dintre
obiective respectiv domenii?

Doamna Director General Hristu Madalina – Directia Generala
Investitii

Ne Tncadramcu podurile fix la categoria poduri, pasaje Ia care va
referiti, ne Tncadramcu drumurile care sunt la doua benzi pe categoria
de drumuri, deci noi ne-am Tncadratla punctul 2 centura ocolitoare tip
drum national la 4 benzi cu drumurile pe 4 benzi din Bucure9ti 9i ne-am
Tncadratla drumuri JudejerIe la punctul patru pe cele de 560.000 drumuri
drumuri care sunt la doua benzi din Bucure9ti. Podurile, pasajele sunt,
ma refer la Podul Calicilor, este ...

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Staji pujin. ca unele dintre proiecte nu vizeaza niciun feI de pod
sau pasaJ.

Doamna Director General Hristu Madalina – Directia Generala
Investitii

Podul Calicilor. Acela este un pod pietonal 9i de bicicli9ti.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae
Dumneavoastra nu va referiji acum doar Ia un exemplu pentru a va
susjine ideea, Apreciez abilitatea, dar va confruntaji cu un om la feI de
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abil. Sunt proiecte care nu se refera la niciun pod sau pasaj, nici macar
pentru trotinete.

Doamna Director General Hristu Madalina – Direcjia Generala
Investitii
Care dintre ele?

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Nu 9tiu sa va spun acum foarte exact pentru ca ni le-aji dat abia
ieri. Mi se pare ca ala cu Bulevardul Basarabia. Asta este un aspect. Doi:
eu nu am gasit nicaieri Tn legi, in actele normative pe care le-am invocat

mai devreme o referire la municipiul Bucure9ti ca unitate teritorialadministrativa. Eu am gasit referire Tn ceea ce prive9te Bucure9tiul doar
cu privire la sectoare 9i Tntr-osuma limitata Ia 35 de milioane. Unul dintre

dintre proiecteledumneavoastra,unul de care fmi duc aminte 9i pe care
I-am amintit adineauri, cel cu Bulevardul Basarabia are o valoare de 1
millard 9i ceva. cati bani vreji dumneavoastrasa atragemprin aceste
proiecte?
Doamna Director General Hristu Madalina – Directia Generala
Investitii
in primul rand, noi am facut solicitare la Ministerul Dezvoltarii

Tnaintede a depune prima data prima serie de proiecteAnghel Saligny
prin care ni s-a spus ca Bucure9tiuleste eligibil, ca putem depune
fara o suma minima sau maxima stabilita...

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae
Aveji posibilitatea sa ne puneji 9i noua la dispozijie aceasta adresa
din partea Ministerului? Prin care ni se spune ca Bucure9tiul este eligibil.

Doamna Director General Hristu Madalina – Directia Generala
Investijii
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O cer imediat. Nu o am in momentul asta, dar pana terminam
discu Iia, o aduc.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae
Eu cred ca in contextul legislajiei

pe care o discutam, aceasta

adresa de la minister este cea mai importanta piesa care e de natura sa
ne lamureasca pe toli.

Domnul Presedinte Melciu Florin
Ma scuza li 2 secunde. Daca avem acea adresa, cred ca lucrurile ar
fi lamurite total.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Nu. Partial.

Doamna Director General Hristu Madalina – Direcjia Generala
Investitii

in baza acelei adrese au TnceputproiecteleTn prima faza. Nu
depuneam

daca

nu avearn acea adresa

care ne conferea

noua

eligibilitate.
in legatura cu acel drum, Bulevardul Basarabia, care are 14,5 Km,
ne Tncadramla drumuri tip autostrada. Prin acea adresa nu avem }imitare
de suma pentru depunerea proiectelor, a9a ca am depus cum ne-a ie9it
din

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae
Doamna, Bd. Basarabia este drum tip autostrada?

Doamna Director General Hristu Madalina – Direcjia Generala
Investitii
La 4 benzi. Nu este tip autostrada.
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Domnul Consilier Pavel Marius Adrian
Basarabia are 2 benzi 9i o linie de tramvai, doamna.

Doamna Director General Hristu Madalina – Directia Generala
Investijii

Da, tocmai asta vrem sa facem, sa-I largim.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Doamna, Tnca o data, am Tnceput atunci cand ... cand a Tnceput

9edinIa, spunand ca Tmidorescfoarte tare ca acesteproiecte sa aiba
succes, am Tnsa dubii mari ca vom ob jine lucrul asta.

Mai am o ultima Tntrebare:in referatul de aprobare, spuneti
dumneavoastra acolo ca e sub semnatura dumneavoastra, ca acest
proiect a fost aprobat de catre cine?

Doamna Director General Hristu Madalina – Directia Generala
Investitii

Proiectul a fost aprobat Tn prima faza de Consiliul General pentru
depunerea Anghel Saligny iar faptul ca noi avem solicitari de clarificari e
clar ca obiectivul este eligibil.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae
Pentru mine nu e clar deloc

Doamna Director General Hristu Madalina – Direcfia Generala
Investi+ii

Daca era neeligibil, era din prima, nu ne mai cereau clarificari.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae
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Nu e deloc clar, pentru ca daca e sa citim raspunsul pe care I-aji
primit de la minister, este o palma serioasa pe care ne-o da ministerul.
Acolo nu aji dat sumele. Calculul l-aji facut gre9it. Ce suma va a9teptaji
dumneavoastrasa atrageji, apropo de proiectul cu Basarabia, ca acolo
am docurnenteIa minister.Acolo cu chiu cu vai am reu9it sa-I objin ieri
seaM. Ce suma?

Doamna Director General Hristu Madalina – Direcjia Generala
Investi+ii

Suma pe care ne dorim sa o atragem este 1 miliard 345 de
milioane 124 129 de lei. Bugetul ar trebui sa contribuie Tn urma defalcarii

cu 39 de milioane296 de lei 165de lei. Ne a9teptamsa luam 1 miliard
300 9i sa contribuim noi cu 39 de milioane.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Am Tnjeles. O singura chestiune a9 mai avea sa discut pe
marginea ei. Exista o adresa a Ministerului Dezvoltarii Lucrarilor publice
9i Administrajiei sub semnatura ministrului Cseke Attila 9i la paragraful
penultim, citez: facem precizarea ca prioritizarea 9i selectarea
obiectivelor de investitii propuse la finanjare prin programul Na{ional de
investi+iiAnghel Saligny se va realiza Tn conformitate cu regulile stabilite

prin normele metodologiceaprobate prin ordinul ministrului bIa bIa bIa,
atenjie, importanja stabilita de catre dumneavoastra obiectivelor de
investiIii potrivit nevoilor existentQ la nivel local avand doar un roI
consultativ.va rog din suflet sa rejineji cu to+iica aceste proiecte nu sunt
aprobate de nimeni deocamdata nici nu au un gir din partea definitiv din

partea Ministerului,sa fie foarte clar 9i sa nu vindem castraveli la
gradinari. va muljumesc pentru atenjie.

Doamna Director General Hristu Madalina – Direcjia Generala
Investi+ii

§i eu.
Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

A9 vrea sa se mai consemne, a9 vrea sa se mai consemneze daca

se poate, domnule pre9edinte ca votul meu pentru toate aceste proiecte
este de abjinere. Din nefericirenu am sa pot sa continuicu prezenja la
aceasta 9edinta pentru ca nu pot, sunt presat de timp. Sunteti de acord
sa primiti votul meu acuma?

Domnul Pre$edinte Melciu Florin

Da, da, domnule §uhan. Muljumim de intervenjie. Ramane sa ne

vedemla 9edinjade ConsiliuGeneral.Ramanefn
cu colegii9i cu
doamna directoare.

Ceilalji colegi, daca mai exista o Tntrebare pentru doamna
directoare?

Domnul Consilier Hazarian Costin

Puteji sa repetaji, ca nu am injeles. proiectul cu Bulevardul

Basarabia,care are doua benzi 9i o linie de tramvai,I-aji Tncadratla
drumuri de tip autostrada cu patru benzi?

Doamna Director General Hristu Madalina – Directia Generala
Investitii

Nu 9tiu sa va spun in momentul acesta. 'intre timp a venit raspunsul
celor de la Ministerul Dezvoltarii din care noi suntem declaraji eligibili...

Domnul Consilier HazarianCostin

imi cer scuze. §tili de ce v-am Tntrebat?Am Tnjelesca exista o
categorie de drumuri locale.

Doamna Director General Hristu Madalina – Directia Generala
Investitii

Da. Noi am TncadratTn2 dintre cele 4 categorii pe care le-am avut
in ordonanja privind depunerea pe Anghel Saligny, pe cele cu 4 benzi la
drumuri tip autostrada, iar pe cele cu 2 benzi la drumuri judejerIe.
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Domnul Consilier Hazarian Costin

$i Bd. Basarabia Ia ce 1-ajiincadrat?
Domnul Consilier Pavel Marius Adrian
La drum satesc sau ceva.

Doamna Director General Hristu Madalina – Directia Generala
Investijii

Centura ocolitoare tip drum najional, 4 benzi.

Domnul Consilier Hazarian Costin
Vi se pare ca Bd. Basarabia este drum ocolitor tip centura?

Doamna Director General Hristu Madalina – Direcfia Generala
Investitii
A fost asimilat

Domnul Consilier Pavel Marius Adrian
Da, dar nu face parte nici din inelul 0 al Bucure9tiului, doamna.

Doamna Director General Hristu Madalina – Direcjia Generala
Investijii

Nu conteaza. Noi am calculat la lungime 9i la lajime. S-a calculat la
metru patrat, nu la tipul drumului sau felul Tncare este el asimilat.

Domnul Consilier Hazarian Costin
Deci s-a calculat drumul la metri patraji?

Doamna Director General Hristu Madalina – Directia Generala
Investitii
Da

Domnul Consilier Hazarian Costin

Da. Eu n-am mai auzit ca drumul sa fie calculat la metri patraji. La
benzi, la lalime, la trafic. Tmicer scuze. Probabil ca nu ma pricep eu.

Domnul Tucu catalin – $ef Serviciu Tncadrul DirectieiGenerale
Invest

it ii

catalin Turcu ma numesc.Standardulde cost nu ... efectiv toate
tipurile de lucrari. A9adar au fost asimilate cu un anumit tip 9i cu o
anumita lalime de drum, deci nu define9te efectiv tip de drum. Adica ...
niciodata drum Basarabia. A fost asimilat. Nu mai este ... la minister cu
acele tipuri de drumuri pe care dan9ii Ie au in standardul de cost.
Domnul Consilier Pavel Marius Adrian
Eu injeleg foarte bine ce spuneji dumneavoastra. Dar drumurile
sunt strict reglementate, ele sunt drumuri sate9ti, drumuri comunale,
drumuri judejene 9i a9a mai departe. Sunt foarte furios cum putem

asimilaBulevardulBasarabia
cu o autostrada,
astaTnseamna
ca va
aparea un separator pe mijloc de delimitare a sensuluide circulajie, ca
vom avea antireflectorizante pe mijloc. Nu injeleg. Explicaji-mi.

Domnul Tucu catalin – $ef Serviciu Tn cadrul Direcjiei Generale
In vestit ii

... de cost sunt stabilite pentru tipuri de drum avand anumite
caracteristici tehnice. §i anume centura ocolitoare drum najional 4 benzi
este ... tehnica 3 9i are o lajime de parte carosabila de 7 m 9i o lalime de
acostament de 1,5 m. Toate tipurile de lucrari aferente acestei ... se vor
deconta banii de la Ministerul Dezvoltarii. Celelalte tipuri de lucrari cum
aji specificat dumneavoastra delimitarea Tntre cele 2 benzi nu vor fi
asimilate bugetului de stat 9i nu se vor deconta de la Ministerul
Dezvoltarii
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Domnul Pre9edinte Melciu Florin

A9 avea 9i eu o rugaminte.O rog pe doamnaHristu daca se poate
9i avem acel document, sa-i rugam pe cei de la DATJ sa ni-I puna 9i
noua pe grup. 'injeleg lamuririle, unele care poate nu au fost Tnjelese
exact sau sunt scrise gre9it tehnic sau 9i a9a mai departe sau cum
spunea domnul §uhan ca facem doar un exercijiu de imagine, pana la
urma depunem ni9te proiecteTnsperanja ca ele or sa fie aprobate 9i Tn
speranja in care bucure9tenii au de ca9tigat din aceasta poveste. Este
evident ca noi toti ne dorim ca aceste proiecte daca sunt toate depuse sa
9i fie aprobate, asta ar fi excelent. Daji-ne, va rog acel document ca sa iI
studieze 9i colegii. Muljumesc.

Domnul Consilier Hazarian Costin

Hazarian sunt. Menjionezca votul meu va fi „pentru” la toate
proiecteledin dorinja de a realiza ni9te investiIii in Bucure9ti,dar !in sa
menjionez ca nu m-aji convins cu explica+ia pe care mi-a+idat-o.

Domnul Tucu catalin – $ef Serviciu Tn cadrul Direcjiei Generale
Investijii

Tot de la Ministerul Dezvoltariireferitor la Anghel Saligny este un
aliniat care spune Tn felul urmator: in situa+iain care obiectivele de
investijii prevazute la alin. 3 au caracteristici tehnice superioare celor
prevazute la alin. 5, adica cele ... mai mici, valoarea obiectivelor de
investijii poate depa9i valoarea terminata prin aplicarea standardelor de
cost in baza unei fundamentaritemeinice dpdv tehnic 9i financiar. Adica
ce am spus mai devreme, daca drumul ... este unul superior, se va face

o fundamentarebine Tntemeiata9i se vor objine bani 9i pentru acele
lucrari.

Domnul Consilier Hazarian Costin
Atunci de nu I-aji Tncadrat la drumuri locale?
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Domnul Tucu catalin – $ef Serviciu Tn cadrul Directiei Generale
Investijii

Se asimileaza conform normativului de drumuri mai u9or Ia o
centura ocolitoare ... drum najional.

Domnul Consilier Hazarian Costin
Adica Bd. Basarabia se Tncadreaza Ia o centura ocolitoare.

Domnul Tucu catalin – $ef Serviciu Tncadrul Direc+ieiGenerale
Investi Iii

Se asimileaza. Nu se Tncadreaza

Domnul Pre9edinte Melciu Florin

Muljumim frumos, domnul Hazarian. Muljumim frumos, doamna
Hristu. Tntretimp am primit 9i de la dansa acel document in care Tntradevar Ministerul cere aceste documte 9i aproba. Rog sa fie trimis 9i
tuturor colegilor scanat pe adresa de email.
Rog DATJ-ul, daca nu mai e din partea colegilor nicio Tntrebare sa
citim proiectele 9i sa le supuneji la vot pentru ca intra celelalte comisii 9i
colegii no9tri mai sunt Tn alte comisii, care Tncep de la ora 10,
Muljumesc.

Asistent comisie

Proiect de hotirare pentru modificarea anexei nr. 1 9i anexei
nr. 2 la Hotararea C.G.M.B. nr. 253/21.09.2016 privind aprobarea

indicatorilor tehnico - economici aferenji studiului de fezabilitate
pentru obiectivul de investijii "Reconfigurare Calea Mo9ilor intre
Strada Baratiei si Bd. Carol I"
Puteji vota.

7 voturi pentru 9i 3 abjineri. iI includ la abjinere 9i pe domnul
§uhan.
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Proiect pentru modificarea anexei nr. 1 9i anexei nr. 2 la
Hotararea C.G.M.B. nr. 377/08.11.2021privind aprobarea cererii de

finanjare 9i a devizului general estimativ, in vederea finanlarii
obiectivului de investi+ii"Reabilitare sistem rutier pe B-duI. Theodor
Pallady, B-duI. 1 Decembrie, B-duI. Basarabia, Calea calara9ilor, B-

duI. Corneliu Coposu inclu$iv Bucla Complex Titan", in cadrul
Programului Najional de Investigi "Anghel Saligny"
Puteji vota.
7 voturi pentru, 1 impotriva 9i 3 abjineri.

Proiect pentru modificarea anexei nr. 1 9i anexei nr. 2 la
Hotirarea C.G.M.B.nr. 378/08.11.2021
privind aprobareacererii de

finanjare 9i a devizului general estimativ, in vederea finanlarii
obiectivului

de investi+ii "Reabilitare

sistem

rutier

pe B-duI.

Timi§oara intre Str. Valea Cascadelor si terminal CET Vest", in
cadrul Programului Najional de Investi Pi "Anghel Saligny“
Puteji vota.

7 voturi pentru, 1 Tmpotriva9i 3 abjineri.

Proiect pentru modificareaanexei nr. 1 9i anexei nr. 2 la
HotarareaC.G.M.B.nr. 373/08.11.2021
privind aprobarea cererii de
finanjare 9i a devizului general estimativ, in vederea finanlarii
obiectivului de investijii "Reabilitare sistem rutier pe arterele B-duI.

1. Ghe. Duca, Str. Al. I. Cuza, Calea Grivitei gi B-duI. Dinicu
Golescu", in cadrul Programului Najional de Investi}ii "Anghel
Saligny"
Puteji vota.
6 voturi pentru 9i 5 abjineri.

Proiect pentru modificarea anexei nr. 1 9i anexei nr. 2 la
Hotirarea C.G.M.B.nr. 392/08.11.2021
privind aprobarea cererii de
finanjare 9i a devizului general estimativ, in vederea finanlarii
obiectivului de investijii: "Modernizarea rejelei stradale prin

extinderea sistemului de semaforizare inteligenta pentru 574
14

intersecjii

9i

prioritizarea

vehiculelor

cu

destinajie

special:

transport public, salvare, pompieri 9i polijie, in vedereacre§terii
siguranjei rutiere 9i reducerii poluarii ", in vederea in cadrul
Programului Najional de Investi Iii "Anghel Saligny"

Puteli vota.
8 voturi pentru 9i 3 abjineri.

Proiect 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 finanjare 9i a devizului general estimativ, in vederea

finanlarii obiectivuluide investijii "Reabilitaresistem rutier pe
arterele sfantul lonel Perlea, Str. Grigore cobalcescu 9i traseul de
pe B.duI. Ion Mihalache,Calea Grivijei, B-duI. Bucure9tii Noi, B-duI.
Gloriei inclusiv cap terminal Str. Piatra Morii 9i Bucla Ci9migiu", in
cadrul Programului Najional de Investijii "Anghel Saligny"
Puteji vota .
7 voturi pentru 9i 4 abjineri.

Proiect de hotarare pentru modificarea anexei nr. 1 9i anexei
nr. 2 la Hotirarea C.G.M.B. nr. 375/08.11.2021privind aprobarea
cererii de finanjare

9i a devizului

general estimativ, in vederea

finanlarii obiectivuluide investiIii "Reabilitaresistem rutier pe
Bulevardul Mira§e§ti intre Bulevardul Dimitrie Cantemir si Strada
11 lunie", in vederea in cadrul Programului Najional de Investijii
"Anghel Saligny"
Puteli vota.
7 voturi pentru 9i 4 abjineri.

Proiect de hotirare pentru modificarea anexei nr. 1 §i anexei
nr. 2 la Hotararea C.G.M.B. nr. 380/08.11.2021privind aprobarea
cererii de finanjare 9i a devizului general estimativ, in vederea
finantarii obiectivului de investitii "Reabilitare sistem rutier Calea

Dude9ti", 'in cadrul Programului Najional de InvestiIii "Anghel
Saligny"
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Puteji vota.
7 voturi pentru 9i 3 abjineri.

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, in vederea
finantarii

obiectivului

de investitii

"Reabilitare

sistem

rutier

Tntre

bucla de intoarcere Str. Grajioasa, B-duI. Aerogarii – DNI –
Complex Comercial Baneasa " in cadrul Programului Najional de
Investijii "Anghel Saligny"
Puteji vota.
7 voturi pentru 9i 3 abjineri.

Proiect de hotarare pentru modificarea anexei nr. 1 9i anexei
nr. 2 la Hotirarea C.G.M.B. nr. 394/08.11.2021 privind aprobarea
cererii de finanjare 9i devizului general estimativ, in vederea
finanlarii obiectivului de investijii 'qmbunatalirea accesului pietonal,
amenajare 9i informare calatori pentru stajiile de transport public"
in cadrul Programului Najional de Investijii "Anghel Saligny"
Puteli vota.
7 voturi pentru 9i 3 abjineri.

Proiect de hotarare pentru modificarea

anexei la Hotararea

C.G.M.B.nr. 366/07.09.2020
privind aprobareaindicatorilor tehnicoeconomici aferenti obiectivului de investitii "Drum de acces Tn
Cartier Henri Coanda prin Str. Biharia".

Puteli vota.
8 voturi pentru 9i 2 abtineri.

Proiect de hotarare pentru modificarea anexei la Hotirarea
C.G.M.B. nr. 3/31.01.2019privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici aferenji obiectivului de investijii "strapungere b-duI
16

Nicolae Grigorescu – Splai Dudescu Etapa ll
intersectie Calea Vitan Barze§ti".

km 2+400

Puteji vota.
7 voturi pentru 9i 3 abjineri.

Acestea au fost proiectele, domnule pre9edinte.

Domnul Pre9edinteMelciu Florin
Muljumesc frumos de colaborare colegilor.

Multumesc DATJ-ului si multumesc doamnei directoare de
prezen{a.

va doresc o zi buna
Multumesc!

Pre9edinte,

Secretar,

Melciu Flori

Rau Gabriel
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