
Proces-verbal al 9edintei Comisiei de Transport 91 mobilitate urbana
din cadrul CGMB din data de 27.04.2022, ora 14,30

Prezenta: Rau Gabriel, Hazarian Constantin, Nicolaie George,
Covaci Florin, Milea Dan, §uhan Valeriu – Nicolae, Calenjaru Nasi, Pavel
Marius Adrian.

Absen Ii: Melciu Florin, Ciceala Ana Maria, Stoica loana, Militaru
Marian catalin (suspendat).

Sedinja comisiei se desfa§oara prin mijloace electronice, printr-o
platforma online de videoconferinla, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
94/2020.

Ordinea de zi: avizarea proiectelor de hotarare ale 9edinjei de
Consiliu General.

Participa directori sau reprezentan li din partea Direcjiilor din cadrul
P.M.B.

Asistent comisie

Buna ziua domnilor consilieri. Sunt 8 prezenti din 12. Trebuie ales
din nou pre9edintele de 9edinta pentru astazi, daca este sa propuneji,
domnule Rau.

Domnul Secretar Rau Gabriel

Buna ziua.

Propunerea mea este tot domnul George Nicolaie. Daca domnul
Nicolaie accepta, daca nu, rog colegii sa faca alta propunere pentru
pre9edinte de 9edinji, doar 9edinja aceasta.

Domnul Consilier Nicolaie George

Eu nu am nicio problema. Sunt de acord. Muljurnesc.
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Domnul Secretar Rau Gabriel

Muljumim 9i noi. sa trecem la vot, va rog.

Asistent comisie

Puteji vota.

Domnul Consilier Pavel Marius Adrian

Ar trebui ca pre9edintele sa fie ales cu 7 voturi. Momentan sunt doar
6. Tin sa va atrag atenjia.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

§uhan sunt. Ma auziji?

Asistent comisie

Da. Domnule consilier §uhan, am Tnjeles ca nu aji putut vota pentru
ca eraji intro convorbire telefonica. Daca puteji sa ne spLIneji verbal cum
vota li la pre9edintele pentru ziua de astazi, domnul Nicolaie.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Votez „pentru“.

Asistent comisie

Am injeles. Deci 7 voturi pentru 9i 1 abjinere.

Domnul Pre9edinte Nicolaie George

Muljumesc pentru vot, stimaji colegi.

va rog sa citili punctele.



Asistent comisie

Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii cererii de
finanjare cu titlul "innoirea parcului de vehicule destinate
transportului public prin achizi jia a unui numir de 22 troleibuze cu
emisii zero sau cu baterii" prin componenta 10 - Fondul Local in
cadrul Planului Najional de Redresare 98 Rezilien@ (PNRR), a
cheltuielilor legate de proiect, precum 9i a acordului de parteneriat.

Raport de specialitate de la Direc jia Generala Investijii, Direc jia
Transporturi, Direc jia Management Proiecte cu finanjare externa. Este
prezent domnul director Mihai Teodorescu de la Direc jia Transporturi.

r Domnul Pre$edinte Nicolaie George

va rog frumos, domnule director sa ne prezentaji in cateva randuri
proiectu I .

Muljumesc.

Domnul Director executiv Teodorescu Mihai – Direc jia Transporturi

Buna ziua, domnule pre9edinte, stimaji colegi. Practic este vorba de
inijiativa colegilor de la Fonduri 9i de la Investi Iii pentru un numar de 22 de
troleibuze aferente PNRF: pe componenta C1 0. Practic aici s-a identificat
o suma, echivalentul a 22 de bucali troleibuze pentru anul acesta pe care
ne dorirn sa accesam pentru a face aceasta achizijie 9i a nu greva bugetul
municipalitalii din fonduri proprii. Daca sunt Tntrebari, in rest va stau la
dispozijie .

Domnul Pre9edinte Nicolaie George

Cu to Iii ne dorim sa avem un parc auto cat mai nou. Eu nu vad niciun
feI de problema daca sunt respectate toate condijiile legale. va rog
frumos, stimaji colegi.

Daca nu sunt intervenjii, va rog frumos sa supuneji la vot.

Muljumesc.
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Asistent comisie

Puteji vota.

7 voturi pentru, 1 abjinere, 0 voturi impotriva.

Al doilea punct de pe ordinea de zi, Proiect de hotarare privind
aprobarea depunerii cererii de finanjare cu titlul „Modernizarea 9i
extinderea sistemului de semaforizare inteligenta (Managementul
Traficului Bucure9ti - llfov) 9i prioritizarea vehiculelor de transport
public, in vederea cre9terii siguranjei rutiere, fluidizarii traficului 9i
reducerii poluarii", a Notei de fundamentare a investijiei precum 9i a
Acordului de parteneriat in cadrul apelului de proiecte
PNRR/2022/C 1 0.

Raport de specialitate de la Direcjia Generala Investi Iii, Direc jia
Management Proiecte cu finanjare externa.

Domnul Pre9edinte Nicolaie George

Da, va rog frumos, domnule director. Daca aveji sa ne comunicaji
cateva detalii. Muljumesc.

Domnul Director executiv Teodorescu Mihai – Direc fia Transporturi

Practic este vorba de extinderea si modernizarea exact cum
spuneam, a sistemului de semaforizare inteligenta. in acest moment
municipiul Bucure9ti are circa 260 de intersectii semaforizate 9i Tnrolate Tn
BTMS, se dore9te Tnrolarea a peste 223 de intersecjii sernaforizate care
in acest moment nu sunt inrolate si bineTnteles se doresc Tnrolate noile
artere care vor face conexiunea cu AO gi nu numai, pentru prioritizarea
transportului public in toate intersec+iile cu semaforizare inteligenta. in
mare cam asta este. Daca sunt Tntrebari punctuale, sunt aici fara nicio
problema. Vi muljumesc, domnule pre9edinte.

Domnul Pre9edinte Nicolaie George

§i noi va muljumim. Mie-mi este foarte clar. Face parte din ptanul
prin care ne doRm ca transportul public sa fie cat mai eficient, o
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componenta a acesteia fiind pe langa calitatea mijloacelor transport 9i
calitatea traficului si fluidizarii acestuia.

va rog frumos, dragi colegi, daca aveji comentarii. Daca nu, sa
procedam la vot.

Mu ljumesc.

Asistent comisie

Puteji vota.

7 voturi pentru gi 1 ablinere.

(

Domnul Director executiv Teodorescu Mihai – Directia Transporturi

va muljumesc tare mult, stimaji colegi.

O zi buna.

Domnul Pre$edinte Nicolaie George

va muljumesc foarte mult. O zi buna tuturor.

Pre9edinte,

Nicolaie George
Semnat digital
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Secretar ,

Rau Gabriel
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