
Proces-verbal at 9edinjei Comisiei de Transport 9i mobilitate urbana din
cadrul CGMB din data de 30.03.2022, ora 8:45

Prezenti: Melciu Florin, Rau Gabriel. Hazarian Constantin. Covaci
Florin, Milea Dan, §uhan Valeriu – Nicolae, Stoica loana, Calenjaru Nasi,
Pavel Marius Adrian

Absent: Nicolaie George, Ciceala Ana Maria, Militaru Marian
catalin (suspendat).

§edin ja comisiei se desfa9oara prin mijloace electronice, printr-o
platforma online de videoconferin@, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
94/2020.

Ordinea de zi: avizarea proiectelor de hotarare ale §edintei de
Consiliu General.

Participa ca invitaji directori sau reprezentanji ai direcjiilor care au
elaborat rapoartele de specialitate.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Bund ziua. Vreau sa le multumesc Tn prirnul rand colegilor pentru ora
asta. Avem doar un singur punct pe ordinea de zi. Pute li sa iI citili Dvs.?

Asistent comisie

Sigur.

Proiect de hotarare privind proiectului-pilot 9i imputernicirea
Primarului General al Municipiului Bucure9ti in scopul Tncheierii unui
acord de cooperare pentru punerea Tn aplicare a Hotararii Consiliului
General al Municipiului Bucure9ti nr. 135/2021 privind modificarea 9i
completarea Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucure§ti
nr. 134/2004 privind circulajia autovehiculelor destinate transportului
de marfuri 91 a utilajelor cu masa totala maxima autorizati mai mare
de 5 tone in Municipiul Bucure9tiProiect de hotarare privind
proiectului-pilot 9i Tmputernicirea Primarului General al Municipiului
Bucure9ti Tn scopul incheierii unui acord de cooperare pentru
punerea in aplicare a Hotirarii Consiliului General al Municipiului
Bucure9ti nr. 135/2021 privind modificarea 9i completarea Hotararii
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 134/2004 privind
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circulatia autovehiculelor destinate transportului de marfuri 9i a
utilajelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 5 tone in
Municipiul Bucure9ti.

Raport de la Direcjia Transporturi. Referatul de aprobare este al
consilierilor.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Da. Aici vreau sa va spun eu cateva ...

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Care consilieri?

Domnul Presedinte Melciu Florin

Vreau sa va spun eu cateva cuvinte. Este un proiect inijtat de mine
9i de colegii no9tri de la PNL, dar nu asta e ideea. Exista o situa jie in
Bucure9ti prin care toate ma9inile peste 3,5 tone, ei platesc taxa de intrare
in municipiul Bucure9ti doar la Trezorerie. Au fost 100000 de sesizari, eu
lucrand 9i Ia RAR, ISC;TR, zona asta 9i am avut 100000 de sesizari prin
care acea taxa e foarte ... nu se plate9te pentru ca site-ul Trezoreriei este
tot timpul bl'ocat. §i plus ca foarte mulji transportatori care intra in
Bucure9ti nu au cum sa opreasca un camion sau sa opreasca sa se duca
la ghi9eu la Trezorerie. Primaria Generala pierde foarte foarte mulji bani
din povestea asta. Am initiat acest proiect prin care acei transportatori pot
sa plateasca la toate benzinariile, la toate bancile prin SMS, la toate pay
point-urile, adica am pus toate modalitalile de plata sa fie incluse Tn acest
proiect pilot, acel furnizor care lucreaza 9i la CNAIFI, adica s-a copiat o
chestie deja existenta, poate sa Tnglobeze aceste modalitali de plata. Din
punctul meu de vedere, Tncasarile la Primaria Capitalei, din punctul meu
de vedere o sa se tripleze pentru ca acuma foarte mulji nu-9i mai achita
aceasta obligajie 9i raman la mica Tnjelegere ori cu poli jia locala, ori daca
poli jia locala sau de sectoare poa- sa-i amendeze sau nu, dar se pierd
foarte foarte mulji bani plus ca prin acest proiect se digitalizeaza povestea
din primarie, primaria neavand niciun cost suplimentar.
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O sa iI rog 9i pe domnul Teodorescu sa ne spuna cateva cuvinte
despre acest proiect 9i dupa aceea toli colegii, orice Tntrebare, va stam la
dispozi jie.

Muljumesc.

Domnul Director executiv Teodorescu Mihai – Direc fia Transporturi

Buna ziua, stimaji consilieri generali.

Tntradevar, din anul 2018 Primaria Municipiului Bucure9ti a Tncetat
sa mai Tncaseze bani cash aceasta taxa. Se poate plati prin mandat po9tal,
prin Trezorerie sau online pe site-ul primariei, dar prin acest proiect, care
practic este replicat dupa CNAIFR, toli cei care vor dori sa-9i achizijioneze
aceasta taxa, vor putea sa intre inclusiv pe ghlseul.ro, inctusiv pe
rovigniete.ro, la toate pay point-urile din jara, la absolut toate benzinariile
din !ara, nu nmai de pe teritoriul 9i raza administrativ-teritoriala a
municipiului Bucure9ti 9i a judejului llfov, inclusiv vor avea o aplica jie
dedicata, toate aceste lucruri vor fi integrate de un mare integrator 9i
procesator de plali totodata, municipalitatea neavand absolut niciun cost
pentru acest proiect 9i pentru infrastructura necesara implementarii
acestuia. Daca mai aveji Tntrebari, va stau la dispozi jie pentru orice.

va muljumesc tare mult, domnilor consilieri.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Muljumim frumos, domnule director.

Domnul Consilier Hazarian Constantin

Dragilor, haideji sa trecem la vot daca nu mai sunt Tntrebari ca mai
urrneaza alte 9edinje.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Am o Tntrebare scurta. Pentru ce iI mandatam? in ce consta
mandatul?
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Domnul Presedinte Melciu Florin

Rog pe domnul Teodorescu. L-am pus pe primar pentru ca asta era
singura solujie de a face acest proiect pilot. De a Tmputernici primarul
general pe perioada acestui proiect pilot. Asta era singura solujie legala
ca sa ZiG a9a.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Ca sa faca ce?

Domnul Director executiv Teodorescu Mihai – Directia Transporturi

sa semneze practic acordul de cooperare pentru proiectul pilot pana
la desfa;urarea procedurii, conform.. .

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Gata. Am injeles.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Doar atata, domnul §uhan, nu ca 1-am Tmputernicit pe
semneze acest ... Este Tn atribu jia dansului. Atat.

Doar sa

Asistent comisie

Puteji vota.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Eu sunt pentru.

Asistent comisie

Domnul Melciu pentru.



9 voturi pentru.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Muljumesc frumos tuturor colegilor de ... deranjul de diminea A.
Muljumesc din suflet. Ne vedem la 9edin ja de Consiliu General.

Multumesc frumos!

O zi buna, va doresc!

Pre9edinte, Secretar,

Rau Gabriel

cH:N

Melciu FI@rin




