Proces-verbal al 9edinjei Comtsiei de Transport 9i mobilitate urbana
din cadrul CGMB din data de 24.05.2022, ora 10

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

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

Ordinea de zi: avizarea proiectelorde hotarare ale 9edinjei de
Consiliu General din data de 26.05.2022.
Participa directori sau reprezentanli din partea Direcjiilor din cadrul
P.M.B
Domnul Pre9edinte Melciu Florin
Buna ziua.

Este doar un punct pe ordinea de zi, da?

Asistentcomisie
Da

DomnulPre$edinteMelciu Florin
Bine. Muljumesc.
Haide li sa citirn punctul de pe ordinea de zi. Muljumesc.

Asistent comisie
Proiect de hotarare pentru modificarea Ti completarea Hotararii
C.G.M.B. nr. 260/13.05.2022 privind asocierea dintre Sectorul 2 al
Municipiului Bucure9ti 9i Municipiul Bucure§ti, in vederea realizirii
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proiectului „Amenajarepiste de biciclete pe raza Sectorului 2 al
Municipiului Bucure9ti”.
Raport de la Direcjia Generala InvestiIii. Este prezent la prezidiu
domnul director Mihai Teodorescu de la Direcjia Tranposturi.

DomnulPre$edinteMelciuFlorin
O sa-I rog pe domnul Teodorescu sa ne spuna cateva cuvinte. $tiu
ca au fost mici neconcordanjepe hotarareade Consiliu General de data
trecuta $i cred ca acum s-a venit cu mici ajustari. Dar iI rog pe domnul
Teodorescu sa ne spuna cateva cuvinte catre colegi 9i daca sunt Tntrebari,
va reg frumos si i le adresam.

Muljumesc.

Domnul Director executiv Teodorescu Mihai – Directia Transporturi

Bung dimineaja, domnule pre9edinte, stimaji cotegi consilieri
generati. PractIc,dupa ce s-a pubticatghidui pe finantare pe PNRFR,
a fost
nevoie de cateva aju$tari la proiectele 9i la inijiativele deja deF>us9i
promovate $i votate de catre dumneavoastraTn plen. Aceasta este una
dintre shuaIii. Este practic prezentarea9i infralirea pNn protocol Tntre
Consiliu+General al Municiptului Bucure9ti 9i Consiliul Local al Sectorului

2 pentru amenajarea de piste de biciclete pe raza sectorutui 2 al
Municipiului Bucure;ti. Este vorba de constttuirea a peste 36 de Km de
piste de biciclete Tmparjitein 10 trasee pe raza administrativ teritoriala a

sectorului 2. Traseete sunt enumeratein cererea de firIanjare care
urmeaza a fi depusa Ia minister penku decontare pe PNRFI, sunt 10
trasee: Piaja lancului, Metrou Obor, limita sectorului 2 $oseaua Colentina
– Mo§ilor - Carol, Barbu vacarescu. Practic tot sectorut 2. Daca mai sunt
intrebari, va stau la dispozi jie pentru orice clarificare.

va muljumesctare rnult.

Domnul Pre$edinte Melciu Florin

Daca nu sunt Tntrebaridin parteacolegilor, va rog sa-I supunem la

vot
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Semn
Diait

Asistent comisie

Puteji vota.

8 voturi pentrugi 2 ablineri.
DomnulPrQ$edinte
Melciu Florin
Multumesc frumos.

inainte de a Tnchide9edinja, a9 dori sa-I rog pe domnul director
Teodorescu sa vedem exact care este stadiul proiectului acela cu... 9tiu cam avut tot suportul dumnealui, 9tiu ci s-a blocat undeva pe lajuridic, care

este stadiul proiectuluipilot, acela cu rovignete9i sa vedem exact care
este formula, 9tiu ca noi I-am votat TnConsiliul General, sa vedem care e

formula ca si-I punem cat mai repede Tn apitcare pentru ca Prirnaria
Capitalei pierde foarte mulji bani prin necolectareataxelor respective.
Multumeso frumos.

Domnul Director executiv Teodorescu Mihai – Direc£ia Transporturi

Domnule pre9edinte, din pacate am lipsit un pic de la birou, am avut
o problema personala.

Domnul Pre9edinte Melciu FtQrin
fmi aer mit de scuze ca v-am sunat cand chiar nu trebuia

Domnul Director executiv Teodorescu Mihai – Directia Tran$porturi

Nicio problema, domnule pre9edinte. Staji lini9tit. Am revenit la
birou. Astazi o sa reiau circuitul documentaliei. Nu am gasit-o ieri Tn
Direcjia Transporturi. Mai mult ca sigur ca este inca in cadrul Direcjiei
Juridc a municipiuluiBucure9ti. $i eu ca 9i Dvs_Tmidoresc foarte mult ca
acest proiect sa-$i vada efectele 9i sa Tncasamcat mai mulji bani 9i sa
eliminam problemele cu foRa de munca, sa trecem la digitalizarea efec,tiva

a sistemului de plata pentru tot ce Tnseamna... sau de autovehicuJegrele
in municipiul Bucure9ti, mai ales ca vine vara 9i o si intram pe restricjiile
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de tonaj de zi, pentru noi este foarte important sa grabim gi gili foarte bine
ca alaturi de Dvs. care aii promovat acest proiect care este foarte bun §i
!ine cont de digita+izarea$i de directia Tncare trebuie sa mergem pe poilitici
administrative, va promit ci astizi voi Iua legatura cu colegul meu de la

Direcjia Juridic 9i voi face toate demersurile posibile pentru a fi
implementat cat mai rapid.

DomnulPre9edinteMelciuFIg[in

Daca sunt mid inadvertenjein partea de juridic 9i trebuie ca
hotararea de Consiliu sa fie una mult mai clara, daca existg o problema
de genul asta, a9 don sa vedem daca putem s-o rnai trecem Tn 9edinja
asta, de pe 26. 'in caz ca trebuie. Daca lucrurile se rezolva intern acolo, cu
atat mai bine. Ideea este ca se pierd lunile 9i e pacat de incasari Ie pe care
Primaria Capitalei este vaduvita.
Multumesc.

Domnul Director executiv Teodorescu Mihai - Directia Transporturi
Daca-mi permiteji, domnule pre9edinte, a scuNa completare. va daji
seama ca 9i proiectul inijial a purtat avizul juridic pentru ca altfel nu putea
fi promovat TnConsiliul General. Nu vad sa fie vreo problema din punctul

rneu personal 9i, ma rog, sa mai trebuiasca sa venim in faja Consiliului
General, dar vom vedea ce ne comunica colegii de la Departamentut
Juridic. Dar, inca o data, a avut 9i inijial viza departarnentuluijuridic.

Dornnul Pre9edinte Melciu Florin
Dar mulji colegi ma intreaba ce s-a Tntamplat pentru ca acel proiect
a fost votat acum 3 lunt de zile, daca nu ma in9el. Din partea
durnneavoastra am avut tot sprijinul 9i din partea DirecjReiTransporturi,

deci aici este un subiectinchis.
Bine. Muljumesc frumos. Haideji sa vedem exact discujiile cu cei de

la Juridic 9i ne !inem la curent.
Vreau sa muljumesc tuturor colegilor care au fost astazi prezenji §i
ne vedem cu toiii pe 27 mai.

O zi buna!
4

Sernnatura val

DLgtF2yO
BIg
i 13
EEST

Declar §edinja Tnchisa.

Pre9edinte,
1\/Ie I
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Secretar,

Rau Gabriel
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