Proces-verbal al 9edinjei Comisiei de Transport 9i mobilitate urbana din
cadrul CGMB din data de 23.02.2022, ora 13
Prezenta: Melciu Florin, Rau Gabriel, Hazarian Constantin, Nicolaie
George, Ciceala Ana Maria, Covaci Florin, Milea Dan, §uhan Valeriu –
Nicolae, Stoica loana, Calenjaru Nasi, Pavel Marius.
Absen Ii: Militaru Marian catalin (suspendat)

§edin ja comisiei se desfa9oara prin 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 9edintei de

Consiliu General.

Participa din partea Directiei de Transporturidomnul director
executiv Mihai Teodorescu 9i din partea Direcjiei Generale Investijii
doamna director general Madalina Hristu.

Domnul Presedinte Melciu Florin
Buna ziua.
Ordinea de zi este:

Punctul 7: Proiect de hotirare pentru modificarea anexei nr. 1
9i anexei nr. 2 la Hotirarea Consiliului General al Municipiului
Bucure9ti nr. 363/08.11.2021privind aprobarea cererii de finanjare 9i
a devizului general estimativ, in vederea finanjirii

obiectivului de

investijii “Reabilitare sistem rutier pe str. Barbu vicarescu 9i str.
capitan Av. Alexandru §erbanescu de la §os. §tefan Cel Mare la Pod

Baneasa” in cadrul Programului Najional de Investijii “Anghel
Saligny”
Raport de la Direcjia Generala InvestiIii. Doamna director general
este prezenta. Este prezent 9i domnul director de la Transporturi.

Eu I-am citit. Daca colegii au o Tntrebarecatre domnul director sau
doamna director. Muljumesc.
Daca nu sunt intervenIii, va rog sa supuneli la vot.
Puteji vota.
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Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae
Pana voteaza colegii, pot sa va spun doua vorbe?
Asistent comisie
7 voturi pentru 9i 3 ablineri.
Domnul Presedinte Melciu Florin
va rog, domnule §uhan.
Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae
in continuare eu nu sunt deloc lamurit. Aceste proiecte pe care noi

le propunem,primaria le propune9i sunt legate de programulAnghel
Saligny, vor fi eligibile. Chiar nu Tnjeleg. Am studiat atat ordonan Ia care
consacra planul Anghel Saligny, cat 9i normele de aplicare, ghidul 9i nu
am gasit niciun feI de justificare pentru aceste proiecte. in sfar9it, daca o
facem pentru un exercijiu de imagine, e in regula. Votul meu tot abjinere

va fi ca 9i data trecuta. Dar daca cineva dintre cei prezenji are ni9te
elemente suplimentare care sa ne lamureasca sub acest aspect, i-a9
ramane Tndatorat
Muljumesc.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Sunt mai multe semne de Tntrebare,dar ideea este ca din punctul
meu de vedere, nu vreau sa avem discuIii ca, nu 9tiu, consilierii generali x
sau y, nu conteaza de la ce partid se opun dezvoltarii Bucure9tiului 9i ca
nu vor sa atraga fonduri europene. Nu am intrat Tnfoarte multe detalii, dar
adm vazut ca sunt cateva mici inadvertenje in acestea, dar pe principiul
ca consilieri generali T9ifac datoria 9i nu se opun investijiilor pe fonduri
europene pentru bucure9teni 9i suntem Tninteresul lor, asta a fost 9i ideea.
Muljumesc.
Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae
Dar aici nu e vorba de fonduri europene, domnule pre9edinte. E

vorba de programul Anghel Saligny. Acuma, chestiunea ca virgula
consilierii generali s-ar opune dezvoltarii Bucure9tiului Tncontextul Tncare
propunerile de dezvoltare a Bucure9tiuluisunt pe langa lege, mi se pare

ca nu prea e cazul sa ne gandim la a9a ceva. Dar, ma rog, fiecare,
Tntradevareu injeleg punctul dumneavoastra de vedere, mulji dintre noi
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suntem marcaji de acest aspect al imaginii publice, dar in acela9i timp,
cred ca e 9i de datoria noastra sa spunem Tnmod raspicat domne, aceste
proiecte nu sunt eligibile potrivit norrnelor planului Anghet Saligny 9i atunci

daca cineva poate sa ne lamureascasuplimentarTnlegaturacu acest
aspect, inca o data spun, i-a9 ramane Tndatorat,a9 vota cu 2 maini toate

aceste proiecte, fara niciun feI de problema, dar nu prea vad cum se
Tncadreaza Tn programul Anghel Saligny, dar, ma rog, O.K.

Muljumesc.
Domnul Consilier Nicolaie George
Buna ziua
Daca-mi permiteji, daca tot sunt acolo reprezentanIii direcjiilor de
specialitate, poate ne pot lamuri dumnealor daca aceste proiecte sunt
eligibile pentru programul najional Anghel Saligny sau nu. §i atunci vom
9tii cu tolii 9i vom fi lamuriji ce se Tntampla9i daca eforturile depuse de
catre direcjiile de specialitate se indreapta Tndirecjia cea buna.
Muljumesc.
Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

A9 vrea sa mai completezceva. sa 9tili ca eu am facut, a9a cum
spuneammai devreme, am facut acest demers de a citi cu foarte multi
atenjie atat ordonanja cat 9i ghidul, normele de aplicare. Hai sa ne uitam
toli peste ele. N-am nimic Tmpotriva sa dezvoltam ora9ul asta, Doamne

fere9te! E ora9ul meu 9i Tl iubesc, mai ales ca sunt 9i consilier general.
Cum sa ma opun? Dar nu gasesc argumente. Unul din principiile
consacrate prin aceste acte normative despre care,,pe care le aminteam
mai devreme spun suna cam a9a: ca scopul acestui program este acela

de a reduce decalajele de dezvoltare. Atenjie. Pai ce-o sa zica prirnarul
de la Hu9i, sa spuna ce faceji ma vol in Bucure9ti? Dupa ce ca sunteti cei
mai bogaji, vreji sa va reparaji strazile din banii a9tia? c;and eu nu am apa
curenta sau canalizare? Sau nu am poduri, podeIe? Nu spun Tntamplator

poduri 9i podeje pentru ca ele sunt repetatein textul celor 2 acte
normative. in sfar9it, daca e vorba de populism, populism sa fie! Dar eu
ma abtin.
Domnul Presedinte Melciu Florin
Muljumim.
Urmatorul punct de pe ordinea de zi.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae
'injeleg ca nu exista cineva apt sa ne lamureasca Tnplus.
Domnul Presedinte Melciu Florin
Persoana care trebuie sa ne lamureasca este chiar directoarea,
tomai de-asta esti 91acolo. Deci cand ne adresam, trebuie sa ne adresam
direct directoarei, sa ne raspunda la aceste intrebari, care din punctul meu
de vedere sunt pertinente, ceea ce aji spus Dvs.

Doamna Director General Hristu Madalina – Directia Generala
Inveswtijii
Buna ziua.
Vi referiji in primul rand la Tntrebarea privind eligibilitatea

Bucure9tiului.Avem un raspuns de la MinisterulDezvoltarii prin care
Bucure9tiul este eligibil 9i ni s-a confirmat Tn scris de catre domnul

ministru, noi chiar v-am pus-o la dispozijie de9i data trecuta. Daca doriji,
solicit in direcjie 9i va transmit din nou pe mail sau pe ce anume
consideraji. Este o solicitare pe care am facut-o in luna septembrie. Am

facut-o prin octombrie, noiembrie,nici nu mai 9tiu data, dar oricum ne
confirma faptul ca Bucure§tiuleste eligibil. Nu cred ca suntem atat de
bogaji. Ba din contra, cred ca suntem un ora9 sarac, care nu are bani de
investiIii 9i tocmai de aceea aplicam. 'in privinja eligibilitaIii sau Tn privinja
faptului ca noi am aplicat pe drumuri, poduri, podeje suntem de fapt fix in
profilul programului Anghel Saligny. Noi am aplicat cu proiectele pe care
le aveam, pe care dorim sa le facem, pe care vom aplica poate 9i pe alte
masuri Tn cazul in care poate o parte dintre ele nu vor fi finan jate, sunt

proiecte cu care poate vom merge 9i la Ministerul Transporturilor, la
Ministerul Fondurilor Europene. Ne referim aici la drumuri, la 9ine de
tramvai, la pasaje, n-a9 putea sa va spun. Sumele sunt mari pe... pana ta
urma o 9ina de tramvai costa 10 milioane de euro pe Km. Din bugetul local

care este acum, bugetul nostru de investijii pe anul acesta, 250 de
milioane,care este compusjumatate din datoriile restante, nu cred ca ne
petermitem sa ne facem nici macar 1 Km.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae
Doamna, eu va muljumesc foarte mult pentru raspuns, el este Tnsa
eliptic. Dumneavoastra porniji de la un ... ca un truism faptul ca ministrul

ar fi, prin adresa respectiva,nu e foarte clar ca suntem eligibili. $i doar
a9a ca o chestiune de coloratura, nici nu e semnata de ministru. E
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semnatacu pentru, dar nu asta e foarte important.Ceea ce vreau eu sa
precizez este ca explicajiile pe care Dvs. Ie daji legat de lipsa banilor, ele
sunt evidente, sigur ca da, noi cu tolii ne dorim, ne-am dori sa luam dublul
acestor bani, Tnsainca o data, trebuie sa fim ceva mai reali9ti Tnaprecieri.
De altfel, chiar Tn raspunsul pe care I-aji dat adineauri, Dvs. admiteji faptul
ca macar Tn parte aceste proiecte nu vor fi aprobate, nu vor fi eligibile 9i
atunci de-aia va gandiji sa aplicaji la alte ministere, ceea ce e foarte corect.

Raspunsul pe care I-aji dat, denota ca nu aveji siguranIa pe care aji
invocat-o din conjinutul scrisorii ministeriale.

Doamna Director General Hristu Madalina– Direcjia Generala
Inveswtijii
Ma refer la faptul ca suma pe care o solicitam este mare. Proiectele
sunt eligibile, tocmai de aceea ne-au fost cerute clarificari. Speram sa fie
finan Iata toata suma.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae
Dar cine nu-9i dore9te?Aici nu e vorba de politica. Aici e vorba pur
9i simplu de responsabilitateavis-a-vis de ora$ul in care traim 9i cred ca
noi cu toIii suntem responsabili, dar in acela9i timp, dar staji pujin. A9 vrea

sa vi Tntrebcat Tnsumeazatoate aceste proiectepe care Dvs. le-aji
elaborat? §i care e suma totala a programului?

Doamna Director General Hristu Madalina – Direc{ia Generala
InveswtiIii
Suma totala pe Anghel Saligny este undeva Ia 7 miliarde de lei.
Suma totala 500 de milioane. Nici nu mai 9tiu sigur acum.
Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae
Pai nu poate sa ne 500 de milioane. 500 de milioane de euro? Pai
de la 7 miliarde de lei cat cerem noi, aia Tnseamnadaca eu fac o socoteala
corecta 1 miliard jumate.

Doamna Director General Hristu Madalina – Directia Generala
Inveswtijii

Ma scuzaji. TntrebTndirecjie 9i verificam care este suma totala a
programuluiAnghel Saligny ...
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Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae
$tili ce? Haideji sa fim reali9ti. Eu a9 dori sa fmi justific Tnprimul rand
votul de abtinere. El nu se refera la faptul ca m-a9 abjine de la dezvoltarea
Bucure9tiului. Departe de mine gandul asta. Dar in acela9i timp, prin votul

meu, vreau sa arat ca sunt un om responsabil9i Tn calitatea mea de
consilier general, analizez ceea ce mi se prezinta, nu Tnghit a9a cu undila

cu tot. §i nici nu vreau sa-i pacalimpe cetajenii Bucure9tiului,a9a cum
banuiesc ca se Tncearca.
Domnul Presedinte Melciu Florin
Bine. Muljumim frumos, domnule §uhan. Muljumim, doamna
dorectoare. Haideji sa trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi.

Punctul 13: Proiect de hotirare pentru modificarea anexei nr. 1
98 anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului General al Municipiului
Bucure9ti nr. 371/08.11.2021privind .aprobarea cererii de finanjare 9i
a devizului general estimativ, in vederea finanlarii obiectivului de
investijii “Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Expozijiei, Strada
Aviator Popi9teanu, Strada Pujul lui Craciun, Strada Dornei 9i Strada

clabucet“, in cadrul ProgramuluiNajional de Investijii “Anghel
Saligny”
Puteji vota.
7 voturi pentru 9i 4 abjineri.

Punctul 14: Proiect de hotarare pentru modificarea anexei nr. 1
98 anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului General al Municipiului
Bucure§ti nr. 372/08.11.2021privind aprobarea cererii de finanjare 9i
a devizului general estimativ, in vederea finanlarii obiectivului de
investitii

“Reabilitare

sistem

rutier pe Bulevardul

Ferdinand,

Tntre

§oseaua Mihai Bravu 9i Strada Traian”, in cadrul Programului
Najional de Investijii “Anghel Saligny“
Puteji vota.
7 voturi pentru 9i 4 abjineri.

Punctul 15: Proiect de hotarare pentru modificarea anexei nr. 1
9i anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului General al Municipiului
Bucure9ti nr. 364/08.11.2021privind aprobarea cererii de finanjare 9i
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a devizului general estimativ, in vederea finanlarii obiectivului de
investijii “Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Basarabiei de la
intersecjia cu B-duI 1 Decembrie 1918 pana Ia cap terminal
Republica”, in cadrul Programului Najional de Investijii “Anghel
Saligny“
Puteli vota.
Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae
Domnule pre9edinte, pot sa mai spun doua vorbe?
Domnul Presedinte Melciu Florin
Desigur, domnule §uhan.
Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae
in opinia mea, singurul proiect Tntradevarserios 9i care chiar s-ar fi
TncadratTnAnghel Saligny, de9i cu greu avand Tnvedere suma, dar macar

in parte am fi putut objine ni9te bani, ar fi fost cel referitor la proiectul
cunoscut sub numele de Ciurel. Podul Ciurel. Pentru ca ar fi contribuit la
cre9terea mobilitalii, care este unul din scopurile programului Anghel
Saligny. Mi se pare, daca am rejinut eu bine, mai e inca unul referitor la
construcjia unui drum de acces Tn cartierul Henry Coanda. $i ala s-ar
potrivi, dar va daji seama ce ar fi Tnseamnatsa ne fi concentrat atenjia 9i
sa fi cerut bani pentru continuarea proiectului Ciurel, care sa fi degrevat
sute de mii de oameni din cartierul Militari, de aglomerajie, de poluare. va
daji seamna ce ar fi Tnsemnat?Dar, din nefericire, acest proiect nu e pe
placul domnului Nicu9or Dan. Pacat. va muljumesc.

Asistent comisie
Domnule Covaci, apareji de 2 ori ca aji votat. Probabil ca v-aji
conectat de pe 2 dispozitive. O sa modificam noi.
7 voturi pentru 9i 4 abjinert.
Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Nu s-a conectat de pe 2 dispozitive. A pierdutconexiunea 9i s-a
reconectat. va spunem asta de ani de zile. injelege Ii, va rog, treaba asta.
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Asistent comisie

Punctul 16: Proiect de hotirare pentru modificarea anexei nr. 1
9i anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului General al Municipiului
Bucure9ti nr. 369/08.11.2021privind aprobarea cererii de finanjare 9i
a devizului general estimativ, in vederea finan+arii obiectivului de
investilii “Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Chi9iniu, Tncadrul
Programului Najional de Investijii “Anghel Saligny”
Puteji vota.
7 voturi pentru 9i 4 abjineri.

Doamna Director General Hristu Madalina – Directia Generala
Inveswtitii
Domnul §uhan, pot sa va spun care este suma?

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae
Da, va rugam.

Doamna Director General Hristu Madalina – Directia Generala
Inveswtitii

50 de miliardeeste valoaretotala, de lei, a programuluiAnghel
Saligny. Primaria Capitalei a depus proiecte Tn valoare de 7 miliarde 9i
jumatate
Asistent comisie

Punctul 18: Proiect de hotarare pentru modificarea anexei nr. 1
9i anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului General al Municipiului
Bucure9ti nr. 368/08.11.2021privind aprobarea cererii de finanjare 9i
a devizului general estimativ, in vederea finanlarii obiectivului de

investitii “Reabilitare sistem rutier intre bucla de intoarcere Piata
Unirii 9i bucla de TntoarcereSf. Gheorghe, in cadrul Programului
Najional de Investijii “Anghel Saligny”
Puteji vota.
7 voturi pentru 9i 4 abjineri.

Punctul 21: Proiect de hotirare pentru modificarea anexei nr. 1
91 anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului General al Municipiului
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Bucure9ti nr. 370/08.11.2021privind aprobareacererii de finanjare 9i
a devizului general estimativ, in vederea finanjirii obiectivului de
investijii “Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu,

§oseaua Petricani, Bulevardul Lacul Tei, Strada Maica Domnului,
Strada ReTnvierii91StradaTurmelor“, in cadrul Programului Najional
de InvestiIii “Anghel Saligny”
Puteji vota.
7 voturi pentru 9i 4 abjinert.

Punctul 22: Proiect de hotarare pentru modificarea anexei nr. 1
9i anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului General al Municipiului
Bucure9ti nr. 362/08.11.2021privind aprobareacererii de finanjare 9i
a devizului general estimativ, in vederea finanjirii obiectivului de

investijii “Reabilitare sistem rutier pe arterele Str. Paleologu, Str.
Armand calinescu,

Str. Vasile Lascar, Str. Lizeanu 9i Intrarea

Vagonului”, in cadrul Programului Najional de Investijii “Anghel
Saligny”
Puteji vota.
7 voturi pentru 9i 4 abjineri.

Punctul 23: Proiect de hotarare pentru modificarea anexei nr. 1
9i anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului General al Municipiului
Bucure9ti nr. 366/08.11.2021privind aprobarea cererii de finanjare 9i
a devizului general estimativ, in vederea finanlarii obiectivului de
investitii “Reabilitare sistem rutier bucla Gara de Est pe arterele BduI Garii Obor, B-duI Ferdinand (TntreGara Obor 9i §os. Pantelimon,

Str. Baicului”, in cadrul Programului Najional de InvestiIii “Anghel
Saligny“
Puteji vota.
7 voturi pentru 9i 3 abjineri.

Punctul 24: Proiect de hotarare pentru modificarea anexei nr. 1
9i anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului General al Municipiului
Bucure9ti nr. 365/08.11.2021privind aprobareacererii de finanjare 9i
9

a devizului general estimativ, in vederea finan}arii obiectivului de
investitii “Reabilitare sistem rutier intre bucla de TntoarcereB-duI Tei
– Str. Doamna Ghica, Piata Delfinului, B-duI Chi§iniu, B-duI Nicolae
Grigorescu, Str. luliu Hajieganu, §os. Vitan Barze9ti pani la §os.
Oltenijei” in cadrul Programului Najional de Investijii “Anghel
Saligny”
Puteji vota.
7 voturi pentru 9i 3 abjineri.

Punctul 45: Proiect de hotirare privind Tmputernicireaexpresa
a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucure9ti, de a
hotarT,in condijiile legii, cu privire la asocierea dintre Consiliul Local
al Sectorului 2 al Municipiului Bucure9ti 9i Administrajia Strizilor
Bucure9ti, in vederea realizirii lucrarilor de interes public local

referitoare la modernizarea,reconfigurarea,intrejinerea 9i
amenajarea/reamenajarea spajiilor
stradala principali din Sectorul 2.

publice

situate pe

rejeaua

Puteji vota.
6 voturi pentru 9i 6 abjineri.

Acestea au fost punctele de pe ordinea de zi.

Domnul Presedinte Melciu Florin
Muljumesc frumos tuturor colegilor.
O sa iI rog pe domnul Teodorescu pentru acel proiect cu taxa pentru
camioanele cu 3,5 tone sa iI punem pe ordinea de zi dupa discujiile avute
Tn9edinja de comisie.

Muljumesc frumos!
Domnul Director Executiv Teodorescu Mihai – Directia Transporturi
Muljumim frumos §i noi, domnule pre9edinte, domnilor consilieri.
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Domnul Presedinte Melciu Florin

Muljumim frumos, tuturor.

Pre9edinte

Secretar,

Melciu Florin

Rau Gabriel

<=1
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