Proces-verbal al 9edin+eiComisiei de Transport 9i mobilitate urbana
din cadrul CGMB din data de 27.04.2022, ora 8

Prezenta: Rau Gabriel, Hazarian Constantin, Nicolaie George,
Ciceala Ana Maria, Covaci Florin, Milea Dan, §uhan Valeriu – Nicolae,
Stoica loana, Calenjaru Nasi, Pavel Marius Adrian.
Absenji: Melciu Florin, Militaru Marian catalin (suspendat).

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

Ordinea de zi: avizarea proiectelor de hotarare ale §edintei de
Consiliu General.
Participa directori sau reprezentanji din partea Direcjiilor din cadrul
P.M.B
Asistent comisie
Buna ziua, domnule secretar.
Daca putli sa faceji propunere pentru pre9edinte. Domnul pre9edinte
lipse9te.
Domnul Secretar Rau Gabriel

Sigur ca da.
Propunerea mea este domnul Florin Covaci. Daca accepta. va rog
sa aveji 9i confirmarea lui.
Domnul Consilier Covaci Florin
A9 prefera sa nu Hu eu. Daca poate sa fie un alt reprezentant.
Domnul Consilier Hazarian Constantin
Hazarian sunt. Propunerea mea este George Nicolaie.
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Muljumesc.

Asistentcomisie
Tncepemprocedurade vot pentru alegerea pre9edintelui George
Nicolaie pentru ziua de astazi? Comisia de astazi?

Domnul Consilier Nicolaie George
Sigur. N-am nicio problema.
Asistent comisie
Puteji vota.

9 voturi pentrugi 1 abtinere.
H

I
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Domnul Pre9edinte Nicolaie George
va rog sa citili punctele, domnul secretar tehnic.

Asistentcomisie
Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate
“Achizijionare mijloace de transport moderne nece sare imbunatalirii
transportului public de calatori in Municipiul Bucure9ti”.
Raport de la Direcjia
Teodorescu este prezent.

Transporturi.

Domnul

director

r

Mihai

Este punctul 2 de pe ordinea de zi a 9edinjei de Consiliu.

Domnul Pre9edinte Nicolaie George

Domnuledirector,va rog frumos.
Domnul Director executiv Teodorescu Mihai – Direcjia Transporturi

Buna ziua, domnule pre9edinte 9i stimaji colegi.
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in primul rand Cristos a Tnviat! Practic, punctul de pe ordinea de zi
se refera Ia un studiu de oportunitate elaborat de comisia de speciali9ti din

cadrul ADIBI. Practic reprezinta achizijionarea unor mijloace noi de
transport necesare Tmbunatalirii transportului public de calatori Tn
municipiul Bucure9ti Tn ceea ce Tnseamna mai ales modalitatea
electrificata a transportului public, in sensul ca acest studiu de oportunitate
trateaza achizijionarea a inca 200 de troleibuze cu autonomie, 100 de 12
m, 100 de 18 m, necesare transportului public. Pi totodata acest studiu
este necesar pentru depunerea pe POR 9i pe PNRFRpentru finantare, ca
sa degrevam cat mai mult bugetul municipalitalii. Daca mai sunt 9i alte

Tntrebari,va stau la dispozijie punctual, domnule pre9edinte9i stimati
colegi. va rnuljurnesc.
Domnul Pre9edinte Nicolaie George

Dar nu vad ce problema ar fi. Daca colegii au ceva problemede
ordin, de natura tehnica, nu 9tiu detalii poate financiare, Eu consider un
studiu binevenit, 9tim cu tolii ca avem un parc de autobuze Tnvechite,de
troleibuze Tnvechite, a9a ca de acuma spus, este binevenita inijiativa.
Muljumesc. Rog colegii.

Domnul Director executiv Teodorescu Mihai – Direcjia Transporturi
Ca sa va raspund, domnule pre9edinte pe natura financiara, practic

sunt 100 de troleibuzede 12 m, valoareaestimata este undeva Ia 590 de
mii de euro fara TVA, iar Ia cele de 18 m undeva Ia 680 de mii de euro fara

TVA. De aceea ne dorim sa gasim finanjare pe PNRR sau pe POR ca sa
nu grevam sub nicio forma bugetul municipalitalii. va muljumesc.

Domnul Pre$edinte Nicolaie George
Oi eu va multumesc. va rog frumos sa trecem la vot.

Asistent comisie

Puteji vota!

9 voturi pentru9i 1 abjinere.

Domnul Pre$edinte Nicolaie George

va muljurnesc. Mergem mai departe. va rog, domnule secretar
tehn ic.

Asistentcomisie

Proiect de hotarare privind aprobareaindicatorilor tehnico
economici faza DALI, pentru obiectivul de investitii “Reabilitare
sistem rutier pe Bd. Theodor Pallady, 1 Decembrie 1918, Bd,
Basarabia, Calea calara9i, Bd. Corneliu Coposu inclusiv bucla
Complex Titan“.
Raport de la Direcjia Generala InvestiIii. Doamna director general
este prezenta.

Domnul Pre$edinte Nicolaie George

va rugam foarte mult sa ne prezentati cateva detalii despre acest
proiect, doamnadirector.

Doamna Director general Hristu Madalina – Direcjia Generala
Investitii
va muljumesc. Este vorba de linia 40. Face parte din masurile
complementare privind achizi jia de tramvaie. Este o linie care are 11 km
200, studiul este facut de catre STB, aprobam indicatorii pentru a merge
in ticitajie 9i apoi Tldepunem pe fonduri europene. Am identificat sursa de

finan+arepe POR. Cu cat proiectuleste mai avansat,daca TIavem
contractat, avem 9anse mai mari. Cam despre aceasta este vorba.
Urmatorul proiect, punctul 5 este vorba despre linia 55, este identic, DALI
pentru linia 55. Daca mai aveji Tntrebari,va rog.

Domnul Pre9edinte Nicolaie George
Puteli sa ne daji cateva detalii despre valoarea acestor proiecte, va
rog?
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Doamna Director general Hristu Madalina – Direcfia Generala
Investijii
Da. Primul proiect, valoarea primului proiect este de un miliard 91 de

milioane, constructii montaj 770 de milioane, acest proiect a fost facut
pentru 18 km, STB-ul, in baza studiului de oportunitate pentru depunerea
proiectului pentrutramvaie a facut, a analizat ace9ti 18 km, noi in licita{ie
vom merge cu 11 km care reprezinta numai traseul 9i retragerea catre
depourile Titan 9i Dude9ti, dar automat valoarea va fi proporjionala, pe
kilometru, pe linie simpli a reie9it undeva Ia 5 milioane de euro. Este un
pre! bun, toate studiile de piala pe care le-am facut pentru realizarea

pentru reabilitarea 9inelor de tramvai 9i pentru extinderile noi au iegit
undeva Ia 6 milioane 9i jumatate de euro, preturile acestea noi, STB-ul ne-

a dat un pre! de 5 milioane de euro.
(

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae
imi permiteti? §uhan sunt. Am injeles ca exista o diferenA. STB-ul
a facut un studiu pe 18 km, Dvs. pe 11. Care e motivul pentru care se

Tnregistreazaaceastadiferenji?
Doamna Director general Hristu Madalina – Directia Generala
Investi{ii

STB-ul a facut studiul pe 11 km pentru ca in studiul de oportunitate
pentru achizijia tramvaielor, a9a s-a analizat. Noi am facut DALI-ul acesta
tot aceea9i distanji, urmand apoi sa-I fazam 9i sa-I contractam pe 1 1 km,
linia 40 9i linia 55, exceptand accesul 9i retragerile care sunt undeva Ia 8
km

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae
Pai eu asta v-am Tntrebat doamna. De ce? Dvs. aji repetat ceea ce
aji spus mai devreme9i sa pierdem timpul colegilor no9tri 9i sa ne injure,
fie pe Dvs. fie pe mine fie pe amandoi, Deci puteji sa spuneji de ce aceasta
diferen Ia?
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Doamna Director general Hristu Madalina – Direcga Generala
Investitii

Pentru ca studiul inijial de oportunitatea9a s-a facut. Banii din
fonduri europene se vor da numai pentru §ina efectiva, nu 9i pentru
accesul 9i retragerea. Fiind valoareafoarte mare, vom licita numai prima
faza. Vom faza acest proiect...

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae
Am Injeles. Muljumesc.

Muljumesc, doamna. Am injeles. Muljumesc frumos.
r

Domnul Pre$edinte Nicolaie George

Daca mai sunt alte comentarii din partea colegilor, va rog frumos.
Daca nu, va rog frumos sa trecem Ia vot. Muljumesc.
Asistent comisie

Puteji vota.

10 voturi pentru, 0 abjineri, 0 voturi impotrivi.
Punctul 5, Proiect de hotirare privind aprobarea indicatorilor

tehnico – economicifaza DALI, pentru obiectivul de investigi
“Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Pache Protopopescu 9i
Strada Traian“.
Raport de la Direcjia Generala Investijii.

Domnul Pre9edinte Nicolaie George

Am injeles ca este Tnmare cam acela9i lucru ca 9i punctul anterior.
Am eu o Tntrebare.cand au fost facute aceste evaluari? Ca perioada de
timp pentru ca 9tim cu tolii ca in momentul de fa@ prejurile sunt cu totul 91
cu totul altele, mai ales la materiile prime, la fier Tngeneral ma refer.
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Doamna Director general Hristu Madalina – Direcfia Generala
Investijii

Aceste evaluariau fost facute anul acesta.Au intrat Ia noi in direcjie
acum o luna de zile.

Domnul Pre9edinte Nicolaie George
Muljumesc frumos. Tnseamna ca nu vor fi diferenje exagerate.
Muljumesc. Daca colegii mai au Tntrebari.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae
(

Este aceea9isursa de finanjare?

Doamna Director general Hristu Madalina – Direcfia Generala
Investijii

Aceea9i sursade finanjare. Exact.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae
Bine. Muljumesc.

Domnul Pre$edinte Nicolaie George
Putem trece la vot, va rog.
Asistent comisie
Puteji vota.
10 voturi pentru, 0 ablineri, 0 voturi impotriva.

Punctul 28, Proiect de hotirare privind Tmputernicirea expresa a

Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotirT, in condijiile legii, cu
privire la asocierea Sectorului 6 al Municipiului Bucure9ti cu
Ministerul Transporturilor 9i Infrastructurii 9i Metrorex S.A., pentru
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realizarea Tncomun a unor proiect de regenerare urbana a zonelor

din jurul stajiilor de metrou de pe raza administrativ - teritoriala a
Sectorului 6.

Raport de la Direcjia Generala Investi+ii.

Domnul Pre9edinte Nicolaie George
Daca aveji sa ne daji cateva detalii. §tiu ca au mai fost ...

Doamna Director general Hristu Madalina – Direcjia Generala
In vestit

ii

A mai fost 9i in 9edinja de luna trecuta aceasta solicitare din partea
sectorului 4. Sectorul 6 ne-a solicitat, indicand 9i cele 17 staIii de metrou
de pe raza sectorului. i9i doresc sa creeze cai de acces, sa creeze-pasaje,
sa faca regenerare urbana in jurul acestor stajii de metrou, solicita acest
lucru pentru ca dan9ii considera ca va cre9te gradul de siguran@ 9i Tnfelul

r

acesta unesc 9i proiectele dan9ilor private de pe raza sectorului 6 cu
zonele din jurul stajiilor care apar+ineauPMB-ului.
Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Sunt mentionateundeva cele 17 statii de metrou?

Doamna Director general Hristu Madalina – Direcjia Generala
Investijii
Da, da, in raportul de specialitate Ie aveji menjionate.

DomnulConsilier$uhan Valeriu Nicolae
Mullumesc.

Domnul Pre9edinte Nicolaie George

sa trecem la vot, va rog frumos.

/

Asistentcomisie
Puteji vota.

8 voturi pentru, 2 abjineri, 0 voturi impotrivi.
Punctul35, Proiect de hotirare privind ratificarea hotirarilor nr.
4/15.02.2021si nr. 26/14.05.2021ale Adunarii Generale a Asociatiei
de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucure9ti –
llfov
Raport de la Direcjia Transporturi.
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Domnul Director executiv Teodorescu Mihai – Directia Transporturi

Domnule pre9edinte, asemenea contrctului cu STB-ul, la feI 9i
Ecotrans SCTM S.R.L. este un operator din cadrul ADIBI. Acesta
opereaza pe trasee regionale, iar Tnacest moment trebuie sa ratificam
hotararile AGA prin care au asigurat prestarea serviciului 9i neTntreruperea

serviciului,conformlegii 92 care ne spune clar ca noi nu putem sa
Tntrerupem transportul public din motive ce ne apa4in Tnexclusivitate. Este
practic o problema de natura juridica, contractuala, prin care asociajia 9i-

a asumat, operatorul 9i-a asumat sa nu Tntrerupaserviciul public de
transport, dar noi trebuie acum doar sa ratificam pentru a putea ordonanja

ce a ramas neplatitpentru serviciuefectuatdeja.
Muljumesc tare mult.

Domnul Pre9edinte Nicolaie George

Deci practic noi trebuie sa le achitam ni9te sume pe o anumita
perioada pentru sewiciile prestate. Am injeles bine, nu?

Domnul Director executiv Teodorescu Mihai – Direcfia Transporturi

Practic au ramas neachitate, a ramas neachitata o suma de
781494,65 aferent a 2 facturi pentru care operatorul a prestat Tnavans.
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Domnul Pre9edinte Nicolaie George

Eu am injeles. va muljumesctare mult. Rog colegii daca au
intrebari. Daca nu exista, va rog frumos sa trecem la vot.

Asistentcomisie
Puteji vota.

8 voturi pentru§i 1 abjinere.
Punctul 36, Proiect de hotirare privind avizarea contractului de
delegare a gestiunii Sewiciului Public de Transport pe 10 ani cu S.C.

Regio Sew Transport S.R.L., in arealul desewit de Asociajia de
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Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucure§ti-llfov.
Raport de la Direcjia Transporturi.

Domnul Director executiv Teodorescu Mihai – Directia Transporturi
Domnule pre9edinte, este vorba de un operator regional din arealul

Bucure9ti – llfov. Acest operator are numai curse regionale, practic
opereaza doar pe llfov, este operator exclusiv al Buftea, are 4 autobuze
din 2021 cumparate, marca Isuzu, conform
reglementarilor,
regulamentului impus de Asocia jia de dezvoltare de operare a traseelor
respective. Contractul are aviz de la Consiliul Concuren jei 9i este conform
regulamentului 1370/2007, regulament european, armonizat cu legea 92
9i 51 a serviciilor publice.

Vi muljumesc.

DomnulSecretarRau Gabriel
Muljumesc, domnule director. Am eu o Tntrebare legata de valoarea
contractului. §tiu ca anul trecut acest contract, contractul cu acest operator

a avut o perioada de viala de un singur an 9i a avut o valoare undeva la
2,2 milioane de lei. Acuma, noul contract obsew perioada de 10 ani, Tnsa
costul total de 31 de milioane de lei. Ar putea cineva sa justifice aceasta
diferen Ia?

Muljumescfrumos.
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Domnul Director executiv Teodorescu Mihai – Direcjia Transporturi
Practic in contract noi avem posibilitatea de a mari sau de a scadea

numarul de Km cu circa 20% minim pe un an. Probabilca Asociajia de
Dezvoltare are in vedere un nou pachet de trasee pe care-1va scoate la
licitajie sau care-I va atribui direct conform normelor 1370 pe Tncredinjare
directa cu tot cu anunjuI in JUE 9i atunci probabil ca aceasta suma este
in acest moment o suma evaluata pentru a prelua mai multe trasee,
conform contractului, dar bineTnjeles,trebuie sa fim reali9ti, sa ne uitam la
fluctua Iia combustibilului care s-ar putea Ia un anumit moment sa schimbe
prejuI/Km, a9a cum este platit acest operator, pentru toli operatorii. Daca
mai sunt intrebari, va stau la dispozijie.
(

Domnul Secretar Rau Gabriel
va muljumesc frumos pentru explicajie. injeleg marja de 20%, Tnsa
din punctul acesta de vedere, 3,1 milioane din 2,2 reprezinta destul de
mult peste 20, aproape 50. Dar va muljumesc mult de tot pentru explicajii.

Asistentcomisie
Puteji vota.
5 voturi pentru §i 4 abjineri.
Punctul 37, Proiect de hotirare privind acordarea de mandate
speciale Asociajiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport

Public Bucure9ti– llfov, pentru delegareasewiciului public de
transport local de calatori catre operatorul regional S.C. Regio Sew
Transport S.R.L.
Raport de la Direcjia Transporturi.

Domnul Director executiv Teodorescu Mihai – Direcjia Transporturi

Domnule pre9edinte, conform legislajiei Tn vigoare, pentru orice
modificare sau orice aprobare, trebuie sa, de fiecare data sa oferirn
mandat special catre asociajie 9i cu Tmputernicirea Primarului General
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pentru a semna Tnnumele 9i pentru aceste proiecte, pe langa cele 42 de
UAT-uri care la feI vor da 9i acestea hotarari de consilii locale exact cu
acela9i mandat special prevazut Tnlegea 51 a serviciilor publice, art. 8 alin
3. lit. d), art. 9, punctul 2, lit. g) 9i art. 30, alin. 5 din legea 51.
Muljurnesc.

Domnul Pre9edinte Nicolaie George
Daca nu sunt intervenjii, va rog sa supuneli la vot.
Muljumesc.

Asistent comisie

Puteji vota.
Domnul Consilier Hazarian Constantin

Hazarian sunt. „Pentru”
Asistent comisie

6 voturi pentrugi 3 abjineri.
Ultimul punct, punctul39, Proiect de hotirare privind aprobarea
listei utilajelor 9i autovehiculelor cu masa totala autorizati mai mare
de 5 tone, precum 9i a traseelor de deplasare pentru realizarea

obiectivului de investigi Reabilitareasistemului de termoficareal
Municipiului Bucure9ti (7 obiective Tnsumando lungime de traseu de
31,621 km) - patru obiective

insumand

o lungime de traseu de 19,861

km. Grupate pe trei loturi, lot Ill – Obiectiv 5, Magistrala Progresu
Berceni – CB04 – C05 - 3,9 km., conform art. 2 din Hotararea
C.G.M.B. nr. 94/30.03.2021.

Raport de la Direcjia Servicii Integrate. Este doamna director in
webex
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Doamna Director executiv Gu$avan Laurentia catalina – Direcjia
Servicii Integrate
Buna ziua.
Aveji in faIa dumneavoastra un proiect de hotarare care vine in
completarea hotararii de Consiliu General emisa anul trecut cu privire la
scutirea autovehiculelor 9i utilajelor de tonaj mai mare de 5 tone implicate
in realizarea obiectivelor de investiIii pentru reabilitarea rejelei de
termoficare prima etapa acei 31 de Km. Conform art. 2 din hotararea de
Consiliu General nr. 94/2021, Consiliul General al Municipiului Bucure9ti
trebuie sa aprobe atat autovehiculele ce se vor deplasa Tninteresul acestui

obiectiv de investiIii cat 9i traseele pe care se vor deplasa aceste
autovehicule.
(

Domnul Pre$edinte Nicolaie George

Am injeles. Deci practic noi trebuie sa ratificam o lista Tntreagade
autovehicule daca nu ma Tn9el,nu? ,.. care vor circula 9i numarul acestora,
nu?

Doamna Director executiv Gu$avan Laurentia catalina – Direcfia
Servicii Integrate
A9a s-a menjionat in hotararea 92 emisa anul trecut Tn 2021,

hotarare ce a fost promovata de colegii no9tri de la Direcjia Transporturi
ca pentru fiecare obiectiv de investiIii menjionat Tnhotararea 92 sa se vina
cu o noua hotarare de consiliu prin care sa se aprobe atat lista

autovehiculelorcat 9i traseele de deplasarea acestora.

Domnul Pre9edinte Nicolaie George

Da. Eu fmi amintesc de acea hotarare 9i mi se pare foarte logica
intervenjia.

DoamnaConsilierStoica loana
Da. loana Stoica sunt. Este vorba numai de utiltajele care participa

la aceste lucraride reparaIii.
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Domnul Pre$edinte Nicolaie George
Exact

Doamna Consilier Stoica loana
Deci nu e vorba de alte ma9ini. Deci utilaje grele in general.

Domnul Pre9edinte Nicolaie George
Pai cred ca de asta am 9i facut intervenIia, Tocmai pentru a le limita
ca numar 9i a le exemplifica. Bine.

va muljumescfrumos. Daca mai sunt intervenIii, va rog, colegi.
Daca nu, va rog frumos sa procedam la vot. Muljumesc.

Asistentcomisie
Puteji vota.
9 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abjineri.
Acestea au fost punctele.

Domnul Pre$edinte Nicolaie George
va muljumesc tuturor.
O zi buna tuturor, dragi colegi.

Pre9edinte,

Nicolaie George
Semnatdigital
NI(-OLAI

GEORGE

E de NICOLAIE
GEORGE

Secretar

Rau Gabriel

(,{\

Data; 2022.05.20

14:56:49
+03'00’

14

(

