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Proces-verbal al 9edinjei Comisiei de Transport 9i mobilitate urbana
din cadrut CGMB din data de 13.05,2022, ora 9,30

Prezenti: Melciu Florin, Rgu Gabriel, Hazarian Constantin, Cicea la

Ana Maria, Covaci Florin, Milea Dan, $uhan Valeriu - Nicolae, Stoica
loana, Pavel MariusAdrian.
Absenji: Nicotaie George, Calenjaru Nasi, Militaru Marian catalin
(suspendat).

§edinta comisiei se desfa9oaraprin rnijloaceelectronice,printr-o
piatformi online de videoconferin@, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
94/2020.

Ordinea de zi: avizarea proiectelorde hotarare ale §edinjei de
Consiliu General din data de 13.05.2022.

Participa directori sau reprezentanji din partea Direcjiilor din cadrul
P.M.B.

DomnulPre9edinteMelciuFlorin
Bund ziua.
va rog sa citili ordinea de zi 9i am injeles ca sunt ceva modificari.
sa sUm de vorba cu directorii.O sa rog 9i colegii sa vedem exact ce
Tntrebari sunt.

Muljumesc.

Domnui Consilier Hazarian Constantin
Dornnul Marius Pavel nu se poate conecta, sa 9tiIi.

DomnulPre$edinteMlelciuFlorin
Haideit sa Tncepem.
Vi rog,

Asistentcomisie
Sunt 8 prezenji.

Protect de hotararea privind aprobarea depunerii cererii de
finan fare cu titlul “innoirea parcului de vehicule destinate
transportului public prin achiziya a unui numar 22 de troleibuze cu
emisii zero sau cu baterii“ prin COMPONENTA
10 - Fondul Local in
cadrul Planului Najional de Redresare 9i Rezilien$ (PNRFI) 9i
valoarea maxima eligibili a proiectului.
Raport de la Direcjia

Generala :nvestijii 9i de la Direcjia

ManagernentProiecte cu finanjare externa. Este doamna director
MladalinaHristuin 9edinla.
F)omnul Pre9edinte Melciu Florin

Fala de proiectulpe care ni 1-ajitrimis, daca au fost modificari pe el
sau o modificare la vreo anexa, o rog pe directoarea, doamna Hristu. sa
ne explice daca au fost. Daca nu, sa ne spuna cateva cuvinte despre
proiect. Vi rog.

vad ca sunt probleme de conectare. Pana se conecteaza doamna
Hristu ;i revenirn la primul punct de pe ordinea de zi, haitIeji la al doilea
punct de pe ordinea de zi 9i dali-i Dvs. SMS sa intre. I-am scris 9i eu acurn.

Asistentcomisie
A venit doamna director. Se poate discuta prirnul punct?

DomnulPre9edinteMelciuFlorin
Da, va rog, Doamnadirector,va rog sa ne spuneji cateva cuvinte
despre 9i daca au fost mici modificari. Mullumesc.

Doamna
In vestit

Director general Hristu Madilina

– Directia Generala,

ii

Buna dimineaja. Este vorba despre o modificare Tn ghidul final. in
ghidu! inijial pus in consultare, am avut ni9te condijii de eligibilitate care sau Tnmuljit la publicarea ghidului final care a fost pe data de 11 cred ca s2
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a pub;icat ghidul final. Am facut completarile 9i am venit cu proiectul eligibil
de data aceasta Tnspreaprobare. Nu au fost erori. Au fost doar completari .

DomnulPre9edinteMelciuFtorin
Bine. Muljumescfrumos.
Daca colegii mai au Tntrebaripentru doamna directoare. Daca nu,
trecem la vot. Muljurnesc.

Asistent comisie
Puteji vota.
DomnulConsilierCovaci Florin
Am votat. Pentru.

Doamna Consilier Stoica loana

Am votat.
Asistentcornisie
7 voturi pentru.
Punctul 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotirarea privind
aprobarea depunerii cererii de finanjare cu titlul “Modernizarea gi
extinderea sistemului de semaforizare inteligenta (Managementul

Traficului Bucure9ti-llfov) fi prioritizarea vehiculelor de transport
public, in vederea cre9terii $iguranjei rutiere, fluidizarii traficului 9i
reducerii poluarii” in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/CIO,
a
Notei de fundamentarea investi}iei 9i a Acordului de parteneriat
dintre Municipiul Bucure9ti, Sectorul 1 ,al Municipiului Bucure;ti,
Sectorul 2 al Municipiului Bucure9ti, Sectorul 4 al Municipjului
Bucure9ti, Sectorul 5 al Municipiului Bucure9ti §i Sectorul 6 al
Municipiului Bucure9ti.
3

Semna
DLg;£?2YC

EEST

Raport de la Directia ManagementProiecte cu finanjare externa $i
de la DirecliaGeneralaInvestiIii.

DomnulPre9edinteMelciuFlarin
La feI, o rog pe doamna directoaresa ne spuna cateva cuvinte
despre acest project. Eu sunt ei in AGA la Managementul Traficului, 9tiu
despre ce este vorba, dar vreau pentru toli colegii sa ne itereze cateva
puncte $i daca colegii au intervenIii, va rag.

Doamna Director general Hristu Madalina – Directia Generala
!nvQstitii

Dupa cum 9tili, in discujiile inijiale, s-a discutat 9i cu sectorul 3, iar
bugetul a fost ficut inclusiv cu ace9tta, iar am aprobat protectul inijtaI pe
un buget care cuprindea 1 milion de euro in plus, contribujia sectorului 3,
care s-a retras, nu a acceptat sa participe impreuna cu PMB-ul 9i celelalte
sectoare, dept urmare a trebuit sa modificam proiectul 9i sa excludem
sectorul 3, am modificat bugetul. in rest, alte rnodificari 91intewenIii nu
avem faIa de proiectulde la sfar9itullunii trecute.

DomnulPre$edinteMelciuFlorin
Am Tnjeles,deci este doar sectorul 3 care a vrut sa 9i-o faca separat,
da?

Doamna Director general Hristu Madalina – Direcjia Generala
Investijii
Numai noi, PMB-ul erarn eligibili pe acest tip de proiect. N-a9 putea

sa va spun ce gandire au avut, dar daca nu i-am fi exclus din proiectul
nostru, am fi devenit 9i noi neeligibili, bugetul fiind gre9it.

DomnulPrefedi,RteMelciuFlorin
Am injeles. Bine. Multumesc frumos.
Daca colegii mai au ceva intrek>ari,va rog. Daca nu, supuneji la vot.
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Asistentcomisie
Puteji vota.
Domnul Florin Covaci, daca puteji vota?
Domnul Consilier Covaci Florin

Da. FlorinCovaci,„pentru“.
Asistentcomisie
7 voturi pentru.

Acestea sunt punctele.

Domnul Pr99edinte MeIQiuFlorin
Muljumesc tuturor colegilor pentru prezenla.

va doresc o zi bung!

Toate cele bune!

Pre$edlnte,

Metciu Fl

Secreta r,

Rau Gabriel
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