Proces-verbal al 9edinjei Comisiei de Transport 9i mobilitate urbana din
cadrul CGMB din data de 25.02.2022, ora 11,30

Prezenti: Melciu Florin, Rau Gabriel, Nicolaie George, Ciceala Ana
Maria, Milea Dan, §uhan Valeriu – Nicolae, Stoica loana, Calenjaru Nasi.
Absen Ii: Hazarian Constantin, Covaci Florin, Pavel Marius Adrian.

§edinta 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 ca invitaji directori sau reprezentanli ai direcjiilor care au
elaborat rapoartele de specialitate.
Domnul Presedinte Melciu Florin

Buna ziua. Bine aji venit. Care este prezenIa?

Asistent comisie
Sunt 7 din 12 prezenji.

Domnul Presedinte Melciu Florin
Daca intra 9i ceilalji colegi, Tia9teptam cu drag. Daca nu, citili Dvs.
punctul de pe ordinea de zi.
Asistent comisie

Proiect de hotarare privind imputernicirea expresa a Consiliului
Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucure9ti,municipiul Bucure9ti,
Consi liu I
judejean
llfov,
ora9ul
Pantelimon,
Ministerul
Transporturilor, C.N.A.I.R. S.A. 9i S.N.C.F.R.S.A., in vederea realizarii
documentajiilor cadastrale, urbanistice, tehnice 9i economice 9i a
lucrarilor de interes local pentru extindere infrastructura de tramvai

pe 9oseaua Pantelimondin sectorul 2 al municipiului Bucure9ti9i
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Bulevardul Biruinjei din ora9ul Pantelimon, jude}ul llfov, pani la
intersec jia dintre D.N.3 9i D.N.C.B.
Domnul director Mihai Teodorescu este prezent.
Domnul Presedinte Melciu Florin

Domnule Teodorescu, cateva cuvinte, daca puteji dumneavoastra
sa ne spLIneji despre acest proiect.

Domnul Director executiv Teodorescu Mihai – Directia Transporturi

BineTnjeles,
domnule pre9edinte.Buna ziua dumneavoastra
9i
colegilor dumneavoastra, domnilor consilieri generali.
Este vorba de solicitarea privind Tmputernicirea Consiliului Local al
Sectorului 2 pnn hotararea data atat de Consiliul Local al Sectorului 2 cat

9i de Consiliul Judejean llfov, cu privire la asocierea Tn participajiune
pentru a crea o noua infrastructurade tramvai din Bucure9ti pana Tn
prelungirea ora9ului Pantelimon, exact la intersecjia practic cu Centura
Municipiului Bucure9ti. in mare cam aceasta este ...

Domnul PresedinteMelciu Florin
Muljumesc frumos. Colegii no9tri consilieri, daca au Tntrebari.

DoamnaConsilier Stoica loana

Sunt banialocajipentrua9aceva?
Domnul Director executiv Teodorescu Mihai – Directia Transporturi
Nu sunt bani aloca Ii. Se face asocierea pentru a putea sa mearga
pe PNRR sau pe ..., una din variante. Da, sa faca proiectul, da. Dar numai

asociaji pot sa faca prefezabilitatea,
fezabilitatea9i apoi proiecjiade
indicatori tehnico – economici pentru aprobare.
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Domnul Presedinte Melciu Florin
O.K. Muljumesc. Daca nu sunt Tntrebaridin partea colegilor, rog sa
fie supus la vot.

Muljumesc frumos.
Asistent comisie

Cei care nu sunteji logaIi, daca puteji sa spuneji fizic? Domnul
§uhan?
Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

„Ablinere“.
Doamna Consilier Stoica loana
Si eu la feI.
Asistent comisie

6 voturi pentru 9i 3 abjineri.
Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Ce mai este?

Asistent comisie
Nu mai este.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae
Pai mai este cu AGA de la STB, pe ordinea suplimentara.
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Asistent comisie
A intrat la alte comisii. Economica, juridica.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

§i Ia transport nu intra?
Domnule pre9edinte, am vazut pe ordinea suplimentara proiect de
hotarare, ala cu AGA de la STB.

Domnul PresedinteMelciu Florin
Eu am sunat la DATJ 9i mi-au spus ca nu e niciun punct Tncomisia

noastra. Dar, oricum daca era ceva legat de STB, trebuiau sa ... in
comisie. Daca nu este asumat de un coleg dintre noi, dar eu nu 9tiu
despre, adica nu m-a sunat nimeni, nu m-a inforrnat nimeni.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Eu am Tnjelesca e evident, dar nu trebuia sa fie, sa aiba avizul
comisiei ei de ...
Domnul PresedinteMelciu Florin
Ba da. Din punctul meu de vedere, orice e legat de STB, nu avea
cum sa treaca daca nu era in comisia de transporturi. Nu 9tiu de cine este
facut. L-am sunat 9i pe domnul Cri!, ca I-am Tntrebat, 9i mi-a spus ca el nu

a avut niciun proiect.
Asistent comisie
Raportul este de la Guvernanla Corporativa.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae
$i considera ca noi, Comisia de Transporturi n-am ce ... cu ...
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Domnul PresedinteMelciu Florin
Pai daca cei de la Guvernanla Corporativa au pus-o, sa fie sanato9i.
§tili atitudinea. Ne abIinem 9i sa vina TnComisia de Transport 9i sa
dupa aceea, daca nu 9tiu procedurile.

Asistent comisie
Domnule pre9edinte, ce v-am trimis eu pe email dumneavoastra9i
consilierilor este vorba de propunerea, ce am gasit noi de cuvinji. Daca
dumneavoastra doriji, pre9edintele comisiei sau orice membru al comisiei
sa intre un alt punct, poate oricand sa intre un alt punct 9i sa fie votat. Eu
fac aviz. Nicio problema. E pregatit 9i tehnicul cu votul, daca doriji.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae
Facem a9a, iar, in ultimele 2 ore. E o, iertaji-mi cuvantul, o aiureala.

Noi nu suntem bagaIi in seama. Suntem comisia cea mai ...
Domnul Presedinte Mlelciu Florin

Deci la punctul de pe ordinea de zi, din punctul meu de vedere, nu
a fOBt propus Tn comisie, nu are ce sa caute pe ordinea suplimentara.
Oricum trebuia avizul comisiei, ca era pozitiv, ca era negativ, trebuia facut

pasul legal, dar in fine. Daca ei a9a au considerat,sa fie sanato9i.Bine.
Muljumesc frumos. Cei de la DATJ sa vina sa semnam hartiile Ia 149.
Muljumesc frumos. Muljumesc colegilor.

Pre9edinte,

Secretar,

Melciu Florin

Rau Gabriel
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