
Proces-verbal al 9edin jei Comisiei de Transport 9i mobilitate urbana din
cadrul CGMB din data de 29.03.2022, ora 9:45

Prezenji: Metciu Florin, Rau Gabriel, Hazarian Constdntin, Nicolaie
George, Ciceala Ana Maria, Covaci Florin, Milea Dan, §uhan Valeriu
Nicolae, Stoica loana, Calenjaru Nasi, Pavel Marius Adrian.

Absent: Militaru Marian – catalin (suspendat).

§edinja 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 reprezentan li ai direcjiilor care au
elaborat rapoartele de specialitate.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Buna ziua.

Haide sa Tncepem. va rog sa spuneji ordinea de zi 9i sa incepem cu
primul punct, va rog.

Mu ltumesc

Asistent comisie

Proiect de hotarare privind acceptarea Ofertei de dorIajie
autentificata sub nr. 80/2021 a Societatii Comerciale Ever Imo S.A.
(denumiti anterior Tesatoriile Reunite S.A.).

Raport de la Directia Patrimoniu 9i Directia Generala Servicii
Publice. Este prezenta doamna director Per9unaru.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Doamna director, cateva cuvinte sa ne spuneji despre acest proiect.

Daca doamna director nu se aude, va rog rugaji-o sa vina Tn sala de
consiliu. Tntre timp sa trecem la punctul 2.
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Asistent comisie

Punctul 12 de pe ordinea de zi a 9edinjei de la ora 10:00, proiect de
hotarare privind Tmputernicirea expresa a Consiliului Local al
Sectorului 4 de a hotari, in condijiile legii, cu privire la asocierea
Sectorului 4 al Municipiului Bucure9ti cu Ministerul Transporturilor
9i Infrastructurii 9i Metrorex S.A., pentru realizarea in comun a unor
proiecte de regenerare urbana a zonelor din jurul stajiilor de metrou
de pe raza administrativ teritoriala a Sectorului 4.

Raport de la Direcjia Generala investi+ii.

Domnul Presedinte Melciu Florin

vad ca este conectata si doamna director Hristu. cateva cuvinte
despre acest proiect?

Doamna Director General Hristu Madalina - Directia Generala
investitii

Buna dimineata

Am primit solicitarea Primariei Sectorului 4 pentru a Tmputernici §i a
dispune Tn condijiile legii cu privire la aceste lucruri. Suntem de acord
pentru ca 9tim mai bine ce este pe raza sectorului lor. Pe langa aceasta,
au proiecte deja in implementare care sunt in acelea9i zone 9i Tn felul
acesta pot face un proiect compiementar, iar noi nu putem decat sa le
uram succes si sa fie totul bine Tn zona metroului.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Colegii din comisie, are cineva de pus intrebari? Daca nu sunt, daca
nu sunt interven Iii, supunem la vot 9i Ti dorim domnul prirnar sa realizeze
cu succes aceste proiecte. va rog frumos, supuneti la vot daca nu sunt
intervenjii din partea colegilor.

Asistent comisie

Puteti vota!
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10 voturi pentru 9i 1 abjinere.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Muljumesc. Urmatorul punct.

Asistent comisie

A sosit doamna director Per9unaru Tn sala. Daca doriti pentru
punctul 6.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Daca dansa a ajuns, Ti dam cuvantul doamnei directoare la primul
punct sa ne explice exact.

Doamna Director Executiv Per$unaru Mariana – Directia Patrimoniu

Buna dimineata 9i ma scuzati. Am avut o problema cu ca9tile. Este
vorba de oferta de dorIajie facuta de fosta societate Tesatoriile Reunite
pentru doua suprafeje de teren 9i lucrari de infrastructura 9i rejea, realizate
atat pe cele doua suprafe+e cat 9i pe domeniul, pe o parte din domeniul
public. Oferta de donatie este pentru terenul pe care s-a realizat, pentru
largirea strazilor, doua suprafete, pentru racirea strazii care este Tn

administrarea Consiliul Local Sector 3 9i pentru 9i cu valoarea lucrarilor.
Lucrarile sunt in concordanta cu autorizatiile 9i pentru ca autoriza{iile au
fost emise de sectorul 3, avem 9i punctul de vedere al sectorului 3 ca au
fost respectate autorizajia 9i Tn ceea ce prive9te rejelele de la Apanova ca
sunt conforme cu standardele lor, ca ulterior dupa ce noi le preluam,
trebuie sa le transmitem Tn administrare. Atat Apanova operatorului partea
de rejea cat 9i partea aceea de drum. Aiipirea la strada Eufrosina
Popescu, transmiterea Tn administrarea Consiliului Local Sector 3.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Am injeles. Colegii daca au Tntrebari? Daca nu, supunem la vot, va
rog
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Asistent comisie

Puteji vota.

11 voturi pentru.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Mul+umesc. Urmatorul punct de pe ordinea de zi.

Asistent comisie

Punctul 38 al §edinjei ordinare, proiect de hotirare privind
modificarea Hotirarii C.G.M.B. nr. 371/2019 privind ridicarea,
transportul, depozitarea 9i eliberarea vehiculelor stajionate
neregulamentar pe partea carosabila a drumurilor publice care fac
parte din rejeaua principala de strazi a municipiului Bucure9ti.

Raport de la Direc+ia Transporturi. Domnul Teodorescu este la
prezidiu.

Domnul Presedinte Melciu Florin

TI rugam frumos sa ne spuna cateva cuvinte.

Domnul Director executiv Teodorescu Mihai – Direcjia Transporturi

Buna ziua, domnule pre9edinte, stimaji consilieri generali, practic
este vorba de schimbarea unui articol din regulamentul care
reglementeaza ridicarea, transportul 9i depozitarea pe marile arterei din
municipiul Bucure9ti. Practic prin aceasta modificare vom imputernici §i
vor putea 9i sectoarele municipiului Bucure9ti ca unitali subadministrative
sa opereze, se ridice 9i dan9ii ma9ini 9i sa ajute la eliberarea de pe
carosabil a masinilor care ori sunt abandonate ori blocheaza ori care
parcheaza neregulamentar. Practic Tmputernicim sectoarele sa vina Tn

ajutorul municipalita Iii pentru a avea o eficienta cat mai buna la nivel
administrativ. Muljurnesc tare mult, domnule pre9edinte.
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Domnul Presedinte Melciu Florin

Cred ca le provocam o mare bucurie primarilor. Daca nu sunt
comentarii din partea colegilor, rugam sa fie supus la vot.

Mu ltumesc

Domnul Consilier Hazarian Constantin

A9 avea eu. Hazarian sunt. Detaliaji-ne un pic mai mult, va rog,
aceasta hotarare.

Domnul Director executiv Teodorescu Mihai – Directia Transporturi

Practic, in primul regulament era Tmputernicita doar Compania
Municipala Managementul Transportului sa opereze ridicarile 9i sa le
transporte, sa le depoziteze. Dupa cum bine 9tim, compania municipala
este Tn insolven A in acest moment, sistemul de operare nu mai este cel
dorit, iar sectoarele municipiului Bucure9ti prin directiile dan9ilor 9i prin
poli+iile locale 9i-au facut operatori 9i doresc sa ajute la ridicarea de pe
teritoriul administrativ al sectoarelor respective inclusiv de pe strazile mai
mici care sunt in administrarea lor, dar totodata 9i de pe bulevardele
principale, operate de catre Administrajia Strazilor Bucure9ti.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Operatorii sunt privat sau sunt operatori din cadrul primariilor de
sector?

Domnul Director executiv Teodorescu Mihai – Directia Transporturi

Toate primariile 9i-au facut servicii proprii. in cadrul direcjiilor sau
ADP-urilor sau chiar separate cum este cel de la sectorul 3.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Da, domnule §uhan.



Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Vroiam sa zic no comment. Dar am vrut sa ma abjin apoi m-am
razgandit, pe urma iar m-am abjinut, in sfar9it.

Domnul Consilier Hazarian Constantin

Cu acest proiect sa nu dam liber sa ne Tntoarcem la situajia de acum
9ase - opt ani cand se ridicau ma9ini abuziv de pe strada 9i cand te-ai
Tntors, te trezeai ca !i-a disparut ma9ina de pe locul de parcare.

Muljumesc,

Domnul Consilier Pavel Marius Adrian

Domnule pre9edinte, Marius Pavel sunt. Tntrebare: de ce Primaria
Generala nu ridica masini ca daca fmi aduc eu aminte aveam 10-12
platforme Tn stoc, care erau operate de Poli jia Locala, Compania
Municipala Managementul Traficului sau Parking. Nu mai !in minte. Noi de
ce nu facem nimic?

Domnul Presedinte Melciu Florin

Din Managementul Traficului cred ca erau 9i erau 9i au fost
achizijionate 9i .. .

Domnul Consilier Hazarian Constantin

Domnul Pavel, va pot rapunde eu aici. E o situa jie destul de
complicata inclusiv pentru colegii de la Managementul Transportului 9i va
pot explica de ce: prin hotararea prin care au fost TnfiinjaTi 9i li s-a dat
dreptul sa ridice ma9ini la solicitarea polijiilor locale de sector sau a Polijiei
Locale a Municipiului Bucure9ti. Ei au ridicat aceste ma9ini, numai avand
in vedere ca in momentul Tn care ei au ridicat acele ma9ini, nu s-a
respectat procedura legala pentru ca hotararea nu fusese data in
concordan@ cu legea, ei s-au trezit Ia un moment dat ca au cateva zeci
de ma9ini pe care le-au depozitat pe un teren pe care plateau ei chirie,
proprietari acelor automobile nu au venit sa plateasca amenda 9i sa T9i

recupereze ma9inile, cert e ca cei de la Managementul Transporturilor s-
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au gasit Tn situa+ia in care aveau cateva zeci de ma9ini pe un teren pe
care nu mai puteau sa plateasca chiria, nici nu devenisera proprietarii
ma9inilor, nici nu puteau sa le duca Ia Rernat, nici sa le vanda Ia mana a
doua nici la piese pentru ca nu erau proprietarii lor pentru ca nu fusese
Tndeplinita procedura de confiscare a ma9inilor. Aceea este situatia care
s-a Tntamplat la Managementul Transportului, adica ei practic s-au trezit
in situa jia in care teoretic a trebuit sa ia ma9inile, sa le puna Tnapoi pe
strada de unde le-au ridicat. Fiindca ei nu erau proprietarii ma9inilor, iar
daca ei ar fi Tncercat sa le vanda, sa le tranzacjioneze, sa T9i recupereze
cheltuielile, chiria, ridicatul, practic ar fi intrat Tn domeniul penalului nefiind
ei proprietarii ma9inilor. Sper ca serviciile pe care le Tnfiinjeaza primariile
de sector sa jina cont de legile {arii ca sa nu se trezeasca Tn aceea9i
situa jie pentru ca se vor trezi ca ridica ni9te ma9ini cu care nu au ce sa
faca. Practic, daca proprietarii nu vin sa plateasca amenda, ei nu pot
fructifica Tn niciun feI ca sa-9i recupereze cheltuielile.

Muljumesc.

Domnul Consilier Pavel Marius Adrian

E corect ceea ce aji spus Dvs., domnule Hazarian. Eu im pun
problema altfel. De ce nu schimbam procedura daca tot avem 12 ma9ini
pe stoc, de ce nu ridicam 9i noi la randul nostru 9i Tn al treilea rand de ce
nu folosim un teren aflat Tn proprietatea Primariei Municipiului Bucure9ti?
Noaptea min{ii.

Domnul Consilier Nicolaie George

Buna ziua. Daca-mi permitett, va pot raspunde eu. in primul rand ca
nu sunt atatea ma9ini Tn subordinea, in proprietatea companiei de
Managementul Transportului, sunt doar 9ase platforme. 2. Compania se
afla Tntr-o situatie precara din punct de vedere financiar. Practic nu-9i
poate exercita atributiile Tn sensul ca visteria este pe minus, compania
dupa cum bine 9titi are o hotarare de Consiliu General pnn care se va
Tnchide 9i este Tn proces de lichidare, a9a ca aceasta companie nu T9i mai
poate Tndeplini rolul. Al doilea aspect este legat de lipsa unei proceduri Tn
concordanla cu legislajia in vigoare_ Si inca un aspect. Cred ca este cea
mai buna masura de a da sectoarelor aceasta atribuTie Tn speran+a ca ii
vor ... cu atentie toata
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Domnul Consilier Pavel Marius Adrian

Eu nu am comentat faptul ca primariile de sector vor ridica ma9ini.
Din contra, sunt de acord cu acest lucru. Eu fmi pun problema de ce noi
ca Primarie a Municipiul Bucure9ti nu suntem Tn stare sa facem nimic la
capitala. Trebuie mutate ma9ini la poli jia locala? Veni li cu solu Iii nu sa
spuneji doar nu pot, nu am regulament, n-am teren 9i a9a mai departe.

Domnul Consilier Nicolaie George

va invit 9i pe Dvs., ca tot suntem colegi sa veniji cu sotu Iii. Nu numai
noi trebuie sa venim cu solu Iii. S-a Tncercat o varianta Tn mandatul trecut,
s-a vazut 9i s-a demonstrat ca nu a fost eficienta. Tncercam sa gasim noi
solu Iii. Mai departe, ce facem noi la capitala, vom Tncerca sa ... o solu jie
mult mai buna. Spuneaji ca sunt terenuri la Primaria Capitalei. N-a9 avea
cuno9tin la de existenja unui asemenea teren atat de mare, care sa
permita depozitarea unui numar atat de mare de ma9ini. Qi cu asta cred
ca am spus totul.

Muljumesc.

Domnul Consilier Pavel Marius Adrian

Domnule, sincer sa fim, Primaria Municipiului Bucure9ti e principalul
proprietar de terenuri Tn cadrul UAT-urilor. Din Primaria Municipiului
Bucure9ti putem spune noi ca nu gasim un hectar doua de teren pe care
sa TI amenajam Tn sensul sa Ti punem ni9te piatra concasata 9i sa
depozitam ni9te ma9ini? Haideji domnule, sunteji de ras.

Domnul Consilier Nicolaie George

Eu incerc sa va mai spun o data. S-a Tncercat o astfel de solujie,
probabil ca daca ar fi existat terenuri, ar fi fost folosite inca de la Tnceputul
crearii acestei companii. Adica nu vreau sa cred ca au fost terenuri 9i nu
au fost puse Tn valoare.
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Domnul Consilier Pavel Marius Adrian

Eu am injeles ce spuneji Dvs. Vorbiji de greaua mo9tenire, dar aji
avut 2 ani de zile sa modifica Ii...

Domnul Consilier Nicolaie George

Domnul Pavel, va rog nu-mi puneji in gura cuvinte pe care nu le-am
folosit. Cine a facut acest demers, trebuia sa vina de la Tnceput sa spuna.
Eu va spun ca Tn situa jia de faji, nu exista astfel de terenuri. Din ceea ce
9tirn noi 9i din Tntrebarile pe care le-am pus catre Patrimoniu, nu am gasit
un teren atat de mare care sa dea posibilitatea depozitarii unui astfel de
numar de ma9ini.

Domnul Consilier Pavel Marius Adrian

Pai haideji sa vi spun eu. Pe Berzei avem o platforma de 3,1 ha pe
care vrea cineva sa faca un hub cultural. Dau un prost exemplu. Asta e
cel mai nou, proaspat exemplu Tn minte. Haideji sa nu spunem nu putem.
Hai sa facem 9i noi ceva, nu doar sa dam la sectoare. Actuala majoritate
trebuie sa vina cu solu+ii. Din cauza asta v-aji dorit sa guvernaji, nu?

Domnul Consilier Nicolaie George

Corect, dar nu guvernam singuri. Guvernam cu Dvs., in cazul Tn care

Domnul Consilier Pavel Marius Adrian

Este o decizie de 50 plus unu. Nu duceti Tn doua treimi. Am simtit de
mai devreme ce Tncercati sa sugerati.

Domnul Consilier Nicolaie George

Eu nu sugerez nimic. §i va mai spun ceva. Platforma de care vorbiji
nu este Tn proprietatea municipiului Bucure9ti ci este din cate 9tiu eu in
proprietatea uneia dintre companiile municipiului Bucure9ti.
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Domnul Consilier Pavel Marius Adrian

Pai 9i companiile municipale nu au ca acjionar unic CGMB 9i
Ciclopul? Nu dejinem controlul asupra lor sau ce?

Domnul Consilier Nicolaie George

Dejinem controlul dar sunt companii 9i au statut de companii
comerciale. Nu e atat de simplu sa muji dintr-o parte in alta, va spun.

Domnul Consilier Pavel Marius Adrian

Da, dar eu nu injeleg de ce nu veniji cu solujii? Da, domle dam la
sectoare ca nu avem capabilitatea, dupa care mergem mai departe. Uite,
noi acoperim doar 3 bulevarde, 2 intersecjii, atata putem noi.

Domnul Consilier Hazarian Constantin

Domnule Marius Pavel, Tmi cer scuze ca intervin. Permiteji-mi sa va
raspund eu. Cred ca in momentul de fa P, la cum funcjioneaza Prtmaria
Capitalei, cea mai buna decizie este sa lasam primariile de sector sa se
ocupe de aceste lucruri. Nu cred ca mai trebuie sa comentez mai mult de
atata

Multumesc.

Domnul Consilier Pavel Marius Adrian

Majoritatea, fara suparare, este asigurata de catre PNL USR 9i PMP.
Veniji cu solu{ii. V-aji asumat guvernarea tocala, va rog frumos veniji cu
solu+ii, nu doar noi nu putem dam altuia.

Domnul Consilier Milea Dan

Domnule pre9edinte, fmi permiteji? Nu are legatura cu punctul
acesta. Puteji s-o rugaji pe doamna Hristu daca mai este sa mai stea un
Pic?

10



Doamna Director General Hristu Madalina - Directia Generala
in vestitii

Sunt aici. Raman

Domnul Pre9edinte Melciu Florin

Pe acest punct de pe ordinea de zi cu ridicatul ma9inilor, eu 9tiu ca
9i in sectorul 4 se ridica demult ma9ini, cred ca asta e printr-o hotarare de
consiliul local 9i cred ca nu sunt pe strazile principale, pe bulevarde. Daca
9tie domnul Teodorescu, daca nu, supunem la vot 9i eu sunt de acord sa
dam la sectoare cu condijia faptului ca aceste ma9ini sa nu se ridice la
norma cum se Tntampla pana acum, adica toate primariile, fiind firme
private, avea o norma de ridicat ma9ini, ca erau puse legal, ca erau puse
ilegal, aveau o norma in care aceste ma9ini trebuiau ridicate. in fine, sper
ca primarii sa T9i faca treaba dar pe cealalta parte sunt de acord 9i cu
povestea Tn care noi nu am fost Tn stare din diverse motive si aici nu e ca
e la PSD, ca e PNL, a9a, acea companie nu a fost bine gestionata ceva
de genul asta in care nu s-au putut ridica ma9ini, dar !inand cont ca daca
vrem sa fim corecti cu noi, compania respectiva nu putea singura sa ridice
ma9ini atata timp cat nu avea suportul politiei locale Bucure9ti pentru ca
toata lumea au dus-o politic ... sa se ridice acele ma9ini ca era campania
electorala, daca vrem sa fim corecji unii cu ceilalji. Muljumesc.

Domnul Consilier Hazarian Constantin

Haideji sa trecem Ia vot daca puteti, ca avem 9i alte 9edin Ie.

Asistent comisie

Pute{i vota!

9 voturi pentru, 1 vot Tmpotriva 9i 1 abjinere.

Urmatorul punct de ordinea de zi, punctul 39 al ordinii de zi a
9edin jei de la ora 10, Proiect de hotarare privind modificarea 9i
completarea anexei 3 la Hotararea C.G.M.B. nr. 124/2008 privind
aprobarea Strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului Bucure9ti.

11



Raport de la Direc jia Transporturi.

Domnul Director executiv Teodorescu Mihai – Directia Transporturi

Domnilor consilieri, practic este doar reglernentarea unui termen
privind handicapul, practic legea 448 prevede persoane cu handicap nu
cum prevedea hotararea HCGMB 124 doar cu handicap locomotor, pentru
ca locurile de re9edin+a care se atribuie gratuit sa poata fi date mai clar 9i
mai Tn conformitate cu legislajia in vigoare armonizata 9i cu hotararea de
Consiliu General din 2008 pentru a nu mai crea probleme la nivelul
primariilor de sector 9i la parcajele de utilitate publica generala a
municipiului Bucure9ti.

Domnul Pre9edinte Melciu Florin

Muljumim frumos. $tiu ca aici este o chestie foarte clara. Este vorba
doar de o armonizare Tn legisla jie.

Asistent comisie

Puteji vota!

Domnul Pavel?

A votat 98 domnul Pavel.

10 voturi pentru.

Punctul 40, Proiect de hotarare privind modificarea Hotirarii
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 5/31.01.2022 privind
revocarea Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr.
171/31.05.2013 9i privind achizijionarea, de catre Consiliul General al
Municipiului Bucure9ti, a unor sewicii de consultan A, asisten$
9i/sau reprezentare juridica.

Domnul Pre9edinte Melciu Florin

Cred ca aici co16gii sunt in concordanla cu toata lumea. E evident
ca Consiliul General are nevoie de aceste servicii ca 9i entitate pentru ca
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sunt foarte multe procese cu care consilierii generali se confrunta. Daca
nu sunt alte Tntrebari din partea colegilor, supuneji la vot.

Asistent comisie

Puteti vota !

8 voturi pentru, 2 ablineri.

Ultimul punct este punctul 3 de pe ordinea de zi a 9edin jei de la ora
12 de maine, Proiect de hotarare privind Tmputernicirea expresa a
Consiliului Local al Sectorului 4 si hotarasci cu privire la asocierea
dintre Sectorul 4 al Municipiului Bucure9ti cu Consiliul Judejean llfov
in vederea finanlarii 9i realizarii in comun a proiectelor de interes
public, care necesita investijii pe teritoriul administrativ al UAT
Sectorul 4 al Municipiului Bucure9ti 9i teritoriul administrativ al
Judejului llfov, cu privire la rejele de utilitali publice, artere de
circulajie 9i spajii verzi.

Raport de la Direcjia Transporturi.

Domnul Pre9edinte Melciu Florin

O.K. Mul{umesc frumos. Daca domnul Teodorescu ne poate spune
cateva cuvinte, o data. §i 2, vroiam sa Tntreb de acel proiect cu partea de
ma9ini peste 3,5 tone, de ce nu a ajuns la comisie? Daca §tie ceva domnul
Teodorescu.

Domnul Director executiv Teodorescu Mihai – Directia Transporturi

Domnule pre9edinte, referitor la proiectul de hotarare de care ati
mentionat mai devreme susjinut de catre dumneavoastra 9i colegii
dumneavoastra, a ajuns la Directia de specialitate dupa ridicarea ordinii
de zi 9i se lucreaza la raportul de specialitate in concordanla cu legislajia
in vigoare 9i cu secretarul general al municipiului Bucure9ti.

Cu referire la proiectul.. .
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Domnul Pre9edinte Melciu Florin

Scuzaji-rna, deci pana maine la 9edin ja de Consiliu General, se
poate pune pe ordinea de zi, daca se mai face pentru un singur punct trei
minute o sedinta?

Domnul Director executiv Teodorescu Mihai – Directia Transporturi

Domnule pre9edinte, vom face tot ce se poate, vom depune toate
eforturile, 9tili ca pe ordinea de zi nu poate sa puna decat o singura
persoana, are calitate sa promoveze ordinea de zi.

Domnul Pre9edinte Melciu Florin

O.K. Multumesc, dar vreau sa fie trecut Tn comisie, sa ne facem noi
treaba 9i este treaba liderului grup sa discute cu acea persoana.
Multumesc.

Domnul Director executiv Teodorescu Mihai – Direc fia Transporturi

Referitor la proiectul de asociere a Consiliului Jude jean llfov cu
Consiliul Local al Sectorului 4, dupa cum 9tili, Consiliul Local al Sectorului
4 are foarte multe bulevarde principale Tn administrare pe care le-a
modernizat, are foarte multe proiecte care ajung la linia de centura, mai
ales la partea de IMGB cu extinderea de stajie Metrorex 9i toate proiectele
de parcaje supraterane, Park & Ride 9i tot ceea ce prevede zona de
dezvoltare Tn regim de business park la IMGB, iar pentru aceste proiecte
este nevoie de un astfel de un protocol pe raza teritoriala administrativa
atata a Consiliului Judejean llfov, primariei locale a sectorului 4 9i
municipiul Bucure9ti, acolo unde este cazul.

Multumesc.

Domnul Pre9edinte Melciu Florin

Vi rog, daca sunt Tntrebari din partea colegilor, daca nu, Ie dorim
succes ... 91 domnului primar sa-9i deruleze proiectele.
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Asistent comisie

Puteji vota.

9 voturi pentru.

Domnul Pre$edinte Melciu Florin

Multumesc frumos tuturor colegilor. Succes. Ne vedem maine.
Rugamintea la DATJ 9i domnule Teodorescu ca maine sa...

Da, va rog.

Domnul Consilier Milea Dan

Domnule pre9edinte, este prezenta doamna director Hristu. La
punctul 24 9i la punctul 25 avem doua proiecte de hotarare privind
anularea unor studii de fezabilitate. E vorba de Nod Andronache Tnchidere
inel median si Nod Avionului inchidere inel median Eu cred ca ar fi trebuit
sa fie Tn atentia Pi acestei comisii aceste puncte pentru ca !in de transport,
vad ca nu sunt bagate nici macar la Comisia de urbanism 9i a9 dori sa o
Tntreb pe doamna Hristu. Am injeles ca sunt ni9te probleme cu
revendic4rile 9i ca nu sunt bani cu exproprierile cu nu sunt bani pentru
aceste exproprieri, ni9te procese Tn ours, dar care este logica anularii
acestor studii de fezabilitate? Deci din discu+iile pe care le-am avut Tn

ultima luna de zile cu dansa, reiesese ca cei de la Sectorul 1 vor finanja
proiectul de proiectul tehnic ca sa mai ca9tigam un an, sa nu mai stam pe
loc. Acum, practic prin aceste doua hotarari, noi ne ducem ’inapoi Tn trecut.
Deci renuntam inclusiv la studiile de fezabilitate. Eu ma Tndoiesc ca
retragere acestora va rezolva problema cu exproprierile. Daca puteti sa
ne dati mai multe amanunte.

Domnul Pre$edinte Melciu Florin

§i daca le anulam, trebuia,’din punctul meu de vedere ori in Comisia
de Transport ca evident tine de aceasta comisie sau corelata cu Comisia
de Urbanism, dar o rugam pe doamna Hristu sa ne lamureasca.

Multumesc

15



Doamna Director General Hristu Madalina - Directia Generala
in vestitii

Da. in legatura cu aceasta abrogare a hotararii Consiliului General,
s-a solicitat suplimentar abrogarea 9i a studiului de fezabilitate care fusese
aprobat Tn Consiliu fara aprobarea fara anularea studiului nu se putea
anula, abroga hotararea cu indicatorii. S-au facut multe discutii cu sectorul
1, am identificat 10 obiective de investitii Ia care prin care sa mergem Tn
parteneriat a9a cum mergem de exemplu 9i cu celelalte sectoare 6, 2, 4.
Din pacate bugetul lor nu a fost votat inca, nu avem nici o perspectiva de
colaborare Tn viitor apropiat 9i chiar 9i Tn partea a doua a anului. in afara
de acest lucru, noi avem deja un drum pe care ne dorim sa iI finanlam prin
pe PMB daca nu se va putea colabora cu sectorul 1 prin Biharia, avem gi
o hotarare judecatoreasca Tntradevar care ne obliga sa facem un singur
drum de acces Tn cartier in cartierul Henri Coanda, la momentul Ia care s-
a facut hotararea judecatoreasca §i cand am avut cand am primit
hotararea judecatoreasca noi am identificat mai multe posibilitali de acces
prin acest cartier, de aceea s-au facut Pi acele studii de fezabilitate sumele
sunt variate, cea mai ieftina suma pentru noi este cea care este alocata
proiectului prin Biharia, fiind drumul cel mai scurt, 520 m, obiectivul nod
Avionului unde avem votat de fapt culoarul de expropriere ne costa la anul
2019, de fapt la momentul Tn care s-au aprobat fara actualizari, va dati
seama ca va fi probabil undeva peste 50% mai mare, la momentul acesta
valoarea totala este 443 de milioane RON dintre care exproprierile pe grila
din 2019 erau 182 de milioane RON, bani pe care noi nu ii avem 9i pe care
ma Tndoiesc ca sectorul 1 ni-i va putea da, exproprierile acum sunt undeva
probabil Ia 250 de milioane RON.

Domnul Consilier Milea Dan

fmi daji voie sa va completez, va rog frumos.

Doamna Director General Hristu Madalina - Directia Generala
in vestitii

inca un lucru vreau sa va spun. Noi, avand acest culoar de
expropriere, avem foarte multe procese pe rot 9i noi suntem obligaji sa
platim prin aceste hotarari pe care le primim, lipsa de folosin P, pe pe
culoarul de expropriere.
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Domnul Consilier Milea Dan

§i cu ce rezolva anularea studiului de fezabilitate, ca tot lipsa de
folosinla exista? Trebuie sa anulaji PUZ-ul. Inel median.

Doamna Director General Hristu Madalina - Directia Generala
in vestitii

N-are nicio legatura cu PUZ-ul. Noi ...

Domnul Consilier Milea Dan

Cum n-are nicio legatura? Interdicjia deconstruire rezulta din
existenja acelui PUZ, nu din existenta studiului de fezabilitate. Dar, daji-
mi voie. Eu ma uit acum Tn tabelul cu exproprieri. Suma este de 103
milioane 9i grosul, 80% din banii a9tia sunt de fapt pentru zona de la sud
de linie de cale ferata. Daca va uitaji, practic ... salubrita Iii merge pana la
Henri Coanda. Dvs. vi scalaji pe Biharia, care Tnseamna 38 de milioane
expropriere. La sectorul 1 vor fi bugetate probabil 10 milioane din banii
a9tia. Dar Dvs. neglijaji existen ja unui ... ca aceste momente ... practicat
pe ... 9i terenul este altfel ... Eu ma uit Tn cartea funciara. Acest drum poate
fi facut, suma va fi neglijabila pentru PMB Tn comparajie cu ce vreji sa
faceji la Biharia. Problema asta cu anularea unui studiu de fezabilitate ca
sa eludaji exproprierile, mi se pare copilareasca, deci Tn niciun caz nu o
sa reu9iji asta. Aveji vreo opinie juridica ca practic nu veji fi obligaji sa
platili exproprierile? Pentru lipsa de folosin@?

Doamna Director General Hristu Madalina - Directia Generala
investitii

Noi suntem obligati, conform hotararilor judecatore9ti 9i cu
proceselor pe care le avem Tn curs cu proprietarii care sunt afecta li de
culoarul de expropriere sa platim ni9te sume destul de mari pe lipsa de
folosin@ a acestui teren al privajilor. Eu ma uit pe indicatori. Suma nu este
mica deloc comparativ cu Biharia. Ba din contra, valoarea intradevar a
exproprierilor din Biharia este de 38 de milioane, iar valoarea exproprierilor
prin Avionului este 182 de milioane. Nu este infima comparativ cu Biharia
suma. Ba din contra. Cred ca este de vreo cinci sase ori mai mare
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Domnul Consilier Milea Dan

Puteji sa spLIneji cine a ... salubrita Iii 9i ANL?

Doamna Director General Hristu Madalina - Directia Generala
investitii

Valoarea totala a bugetului .. .

Domnul Consilier Milea Dan

ca este un drum amenajat, este pietruit. Cine I-a amenajat? PMB-
ul?

Doamna Director General Hristu Madalina - Directia Generala
investitii

Nu 9tiu despre ce drum vorbi Ii. Eu vorbesc despre nod Avionului –
studiu de fezabilitate. ... de expropriere. Noi nu vorbim acum de alte
lucruri. Noi anulam un culoar de expropriere pentru ca avem zilnic
penalitali de sute, poate chiar 1000 de euro pe lipsa de folosinji.

Domnul Consilier Milea Dan

Problema daca anulaji un studiu de fezabilitate.

Doamna Director General Hristu Madalina - Directia Generala
investitii

§i anulam Tn felul asta 9i indicatorii. Tn felul acesta culoarul de
expropriere nu mai exista. Acest drum noi nu ne permitem sa TI facem nici
acum nici anul viitor. De ce sa platim 1000 de euro pe zi exproprieri bani
degeaba de la primarie cand putem sa facem altceva?
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Domnul Consilier Milea Dan

Ce se va Tntampla cu proprietarii de acolo, cu o partea am vorbit 9i
sunt dispu9i sa cedeze terenul numai sa se faca naibii odata infrastructura
asta, vor da in judecata 9i vor anula PUZ-ul. Ce-i acum haos. Va arunca
Tntr-un haos de nedescris dpdv. urbanistic. S-au dat autorizajii de
construire pe PUZ inel median 9i acum Dvs. anulaji inclusiv studiile de
fezabilitate, ne daji cu 2-3 ani in spate. ... facem adresa catre Primarul
General sa ne spuna ce sa facem aici la sectorut 1.

Doamna Director General Hristu Madalina - Directia Generala
investiti i

Dvs. aji spus ca au donat, ca vor dorIa. Nu am vazut nicio adresa...

Domnul Consilier Milea Dan

Daca Dvs. anulaji inclusiv studii de fezabilitate, cum sa mergem Tn
continuare? Noi trebuia sa facem proiect tehnic pentru chestia asta.

Doamna Director General Hristu Madalina - Directia Generala
investitii

Discu(ia aceasta o avem de 1 an de zile. Nu o avem de ieri de
alaltaieri. Aji mai retras de cateva ori hotararea de anulare de pe ordinea
de zi pentru ca la feI am discutat cu veji veni cu dorIajii, veti merge la notar
cu proprietarii. va spun din experienta 9i din experien+a celor de la Mocanu
ca niciodata unul singur daca nu doneaza, nici ceilalti nu vor dorIa. Haideji
sa nu ne imbatam 9i sa credem ca cei care locuiesc sau care au proprieta li
in zona aceasta vor face o donatie de 200 de milioane RON Primaria
Capitalei. Ma Tndoiesc ca va avea.. .

Domnul Consilier Milea Dan

... de 38 de milioane la BCR. Cred ca nici nu v-a dat in judecata
BC;R-ul. V-a dat
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Doamna Director General Hristu Madalina - Directia Generala
investitii

Pai 9i ce, vreji sa a9teptam sa ne dea in judecata?

Domnul Consilier Milea Dan

Cele mai multe sunt de cateva zeci de mii, 1 suta de mii, 3 sute de
mii, ... 2-3 milioane.

Doamna Director General Hristu Madalina - Directia Generala
investitii

Am propus un proiect, am discutat 9i cu domnul Primar General,
dumneavoastra votaji, sunteji consilieri generali. Eu iI propun pentru ca
este datoria mea sa iI propun pentru ca altfel consider ca nu se .. .

Domnul Consilier Milea Dan

Nu ajungem nicaieri a9a.

Doamna Director General Hristu Madalina - Directia Generala
investitii

Mie mi s-au ... banii de la Tntoarcerea la bucla ... 9tili ca avem bucla
Aerogarii 9i aveam vreo 15 mii - 20 de mii de euro exproprieri 9i nici macar
banii a9tia nu i-am avut la buget sa ii punem pentru exproprierile acelea.
Uitati, s-au votat exproprierile 9i nu avea bani, urmeaza ca la rectificare sa
gasim 9i sa prindem pe exproprieri. Noi vorbim aici de 100 9i ceva de
milioane de euro sa-i facem anul asta 9i sa facem 9i proiectul tehnic, sa
facem toate cele. ... ce aveji de facut. Eu propun.

Domnul Consilier Milea Dan

... oficial pe Primarul General. Daca tot nu avem bani de exproprieri,
infrastructura, cum rezolvam dezvoltarea pra9ului?
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Doamna Director General Hristu Madalina - Directia Generala
in vestitii

Am propus colaborarea cu Sectorul 1 pentru aceste proiecte.
Tntradevar, exista disponibilitate, dar daca nu au buget, ce sa facem noi
acum?

Domnul Consilier Milea Dan

Dar nu e problema Dvs. Se rezolva la sectorul 1. E problema
sectorului 1 care-9i asuma sa faca asta. Dar Dvs. vad ca Miaji orice
posibilitate, orice varianta.

Doamna Director General Hristu Madalina - Directia Generala
in vestitii

Pai care-s variantele? Aveji 10variante. Nu s-a facut niciuna, cat de
mica. Eu nu tai nimic. Eu din contra, Tncerc sa salvez Primaria de la ni9te
bani pe care-i vom da 9i pe care-i dam zi de zi pe lipsa de folosin la stabilita
de instanji.

Domnul Consilier Milea Dan

Pentru informarea Dvs., deci acolo sunt 1 mie de ha de teren viran
care in urmatorii 10 ani ... cu 100 de mii de oameni.care trebuie sa intre si
sa tasi sa treaca peste calea ferata. ... rezolvaji numai cu Biharia, atunci
nu mai am ce sa zic.

Domnul Pre$edinte Melciu Florin

Muljumim domnului Milea, muljumim doamnei. Pana la urma,
domnul Milea, mingea este Ia noi. Este un proiect propus de Direcjia
Tehnica. Nici primarul nu cred ca e for decizional ca noi consilierii suntem
9i cred ca cu o expunere sau cu o discu jie Tntre liderii de grup, cred ca se
poate ajunge Ia o concluzie, plus ca noi votam. Deci din punctul asta de
vedere, cei de la Direc jia Investi Iii fac calucle ca sa nu mai plateasca .. .
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Domnul Consilier Milea Dan

pisica moarta Tn alta parte, la Urbanism.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Da, pot sa spun 9i eu ceva?

Domnul Pre9edinte Melciu Florin

va rog.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Multumesc foarte mult. Am sa fiu foarte scurt. in primul rand cred ca
domnul consilier general Milea are foarte mare dreptate Tn pozi{ionarea pe
care a avut-o fala de doamna director 9i Tl felicit pentru chestia asta. Al
doilea lucru pe care vreau sa-1 spun este a9a o constatare rna rog hai sa-
i spunem interesanta. $tili cum e, gura pacatosului adevar graie9te. Am
auzit adineaurea ca de fapt nu avem bani Tn buget pentru exproprieri, dar
atunci cand noi am atras atenjia asupra acestui fapt, aji spus ca suntem
Tmpotriva bucure9tenilor. Bine, nu vreau sa intru Tn discujii politice, dar
pana la urma nu avem bani pentru exproprieri. Am injeles. E bine.

Muljumesc!

Doamna Director General Hristu Madalina - Directia Generala
in vestitii

Pot sa-i raspund, va rog?

Domnul Pre$edinte Melciu Florin

va rog.
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Doamna Director General Hristu Madalina - Directia Generala
in vestitii

Nu avem bani prin9i de noi, PMB-ul pentru ca sectorul 1 urma sa
asigure toata surna, dar dan9ii au Tntarziat cu votarea bugetului. Tocmai
de aceea noi am alocat toli banii disponibili. Pe celelalte obiective care
erau pe raza sectoarelor cum ar fi 2, e un obiectiv care e Tnceput 9i trebuie
finalizat, 6, Prelungirea Ghencea 9i alte obiective ale noastre Tn lucru,
urmand ca acest proiect sa fie finalizat 9i cu, uitaji este unul dintre cele 10
proiecte propuse de sectorul 1 pentru colaborarea cu ei, avand bani mulji
dar neavand SF-uri, neavand DALI-uri, proiecte pentru niciun alt proiect
anul acesta. Tocmai de aceea 9i-au asumat contribujia integrala poate pe
raza sectorului lor, in parteneriat cu PMB-ul.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

N-am injeles nimic, dar nu are importanji. Profit de ocazie doamna
Hristu sa va Tntreb daca mai aveti vreo veste de la Ministerul Dezvoltarii
in legatura cu proiectele pe care le-aji propus de-a lungul ultimelor lunt?
De miliardele acelea, de valoare de miliarde. Mai aveji vreo veste de la
Ministerul Dezvoltarii?

Doamna Director General Hristu Madalina - Directia Generala
in vestitii

Nicio veste este o veste buna.... in analiza. Sunt eligibile. sa vedem
ce finanjare vom primi pe aceste obiective.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Nu doamna, nu scrie nicaieri ca sunt eligibile. Dar asta e alta
discujie. Nu mai raspandiji asta ca e fals. E pacat. va respect.

Doamna Director General Hristu Madalina - Directia Generala
investiti i

va voi informa Tn momentul in care vom primi ceva oficial. E cel mai
corect din partea mea.
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Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Pentru asta va muljumesc.

Domnul Pre9edinte Melciu Florin

Muljumim frumos. Haide li sa supunem la vot'pentru ca Tncep 9i
celelalte comisii 9i sunt colegi 9i Tn celelalte comisii, dintre noi.

Muljumesc frumos.

Asistent comisie

Domnule pre9edinte, s-au votat toate punctele.

Domnul Pre$edinte Melciu Florin

S-a votat. Scuze. Era doar discu Iia, Tntrebarile domnului Milea. O.K.

Bine. Muljumesc frumos. va doresc o zi buna 9i muljumesc frumos
de participare.

Pre9edinte,

Melciu Fg1 1

Secretar,

Rau Gabriel

kgh\
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