Proces-verbal al 9edintei Comisiei de Transport 9i mobilitate urbana
din cadrul CGMB din data de 24.06.2022, ora 12
Prezenta: Melciu Florin, Rau Gabriel, Hazarian Constantin, Nicolaie

George, Ciceala Ana Maria, Covaci Florin, Milea Dan, §uhan Valeriu
Nicolae, Stoica loana, Calenjaru Nasi, Pavel Marius Adrian.
Absenji: Militaru Marian catalin (suspendat).

§edinta comisiei se desfa§oara prin mijloace electronice, printr-o
platforma online de videoconferinji, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
94/2020.
Ordinea de zi: avizarea proiectelor de hotarare ale §edintei de
Consiliu General din data de 29.06.2022.

(

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

Domnul Pre9edinteMelciu Florin
Buna ziua. Haideji sa Tncepem.Haideji sa vedem primul punct de pe
ordinea de zi. Muljumesc frumos.

Asistent comisie
I

Buna ziua

Proiect de hotirare privind transmiterea din administrarea
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti, in administrarea
Administrajiei Strazilor Bucure9ti, a parcarii supraterane, aferenta
obiectivului de investijii „cladire de parcaj suprateran cu terenuri de

sport, aferent Stadionului Najional Lia Manoliu“, din B-duI Basarabia
nr. 43A, Sector 2, in vederea intrejinerii 9i exploatarii.
Raport de la Direcjia Investi Iii 9i de la Direcjia Patrimoniu.

Domnul Pre$edinteMelciu Florin
Banuiesc ca facem acest proiect pentru accesarea fondurilor
europene sau se transmite doar pentru administrarea lui la Administrajia
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Strazilor? Vroiam sa-I Tntreb pe domnul Teodorescu daca 9tie exact
problema. Muljumesc.

Domnul Director Executiv Teodorescu Mihai – Direcjia Transporturi

Domnule pre9edinte, stimaji consilieri generali, din ce injeleg din
proiectul promovat de catre colegii mei, se transmite Tn administrajia
Administrajiei Strazilor atat pentru Tntrejinere9i pentru exploatare pentru
ca in acest moment recepjia s-a facut de catre municipalitate, s-a Tncheiat
9i atunci trebuie exploatata9i Tntrejinutade catre AdministrajiaStrazilor.
Nu exista alta entitate la nivel de primarie, la nivel de direcjii de specialitate
din cadrul Primarului General, care sa poata sa administreze, sa Tntrejina,
sa asigure lucrari de mentenan@ aferente acestei parcari, acestui obiectiv

de investiIii.

r

Domnul Pre$edinteMelciu Florin
Eu am injeles exact. Deci trebuie doar trecut pentru administrare la

Administrajia Strazilor. O.K. Daca vreunul dintre colegi mai are vreo
Tntrebare. Daca nu, va rog sa supune li la vot acest proiect. Muljumesc.

Asistent comisie

Puteji vota.
9 voturi pentru, 0 voturi Tmpotrivi, 1 abjinere.

Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului
General al Municipiului Bucure9ti nr. 689/18.10.2018privind
aprobarea proiectului “Achizijionare mijloace de transport mai pujin
poluante necesare Tmbunatalirii transportului public de calitori Tn
Municipiul Bucure9ti“ 9i a cheltuielilor legate de proiect.
Raport de la Direcjia Management Proiecte cu Finanjare Externa.
Este prezenta Tnonline doamna Popescu lsabela.
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Doamna Popescu lsabela – Directia Generala Management
Proiecte cu Finantare Externa

Buna ziua. Sunt cu colegul meu, Cristian lstrate, de la Serviciul
Management Proiecte. Prin acest proiect se pune in acord HCGMB
689/2018cu HCGMB690 care a fost modificatTn 9edinjatrecuta prin
HCGMB 282 din 2.06.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici 9i a studiului de oportunitate achizi9ii mijloace de transport mai

pujin poluante necesareTmbunataliriitransportuluipublic de calatori Tn
municipiul Bucure9ti, finanjat prin fondul de mediu. Deci Tn momentul Tn
care au fost actualizaji indicatorii, actualizam 9i noi HCGMB de aprobare
a proiectului 9i aducem Tn linie cele doua HCGMB.
(

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Sintagma asta, mijloace de transport mai pujin poluante, ce o
preferaji? Ce Tnseamna mai pujin poluant?

Doamna Popescu lsabela
Proiecte cu Finanjare Externa

– Directia Generala

Management

Aceasta este denumirea proiectului, care este inclusa Tncontractul

de finanjare din 2018 prin care s-a aprobatstudiul de oportunitate.Ce
reprezinta aceste mijloace de transport?

(

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae
Da, asta era urmatoarea Tntrebare

Doamna Popescu lsabela
Proiecte cu Finantare Externa

– Direcjia Generala

Management

Sunt 130 autobuze electrice hibride. Care au fost deja livrate,
recepjionate, platite 9i decontate de la Mercedes Benz. Mai sunt 100 de
troleibuze pentru care s-a actualizat valoarea contractului de la 214
milioane 488 la 325 de milioane de lei in 9edinja trecuta. Si vor fi scoase
la licitajie avand Tnvedere ca s-a reziliat contractul Tnvigoare.
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Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Asta era. Nu 9tiam de ce folosim sintagma aia, cand noi 9tim exact
ce trebuie sa cumparam.

Doamna Popescu lsabela – Direcjia Generala Management
Proiecte cu Finantare Externa

Prin programul de la AFM a9a a fost denumirea care ne-a fost
impusa practic prin program.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Am Tnteles. Muljumesc, doamna.

Domnul Pre9edinte Melciu Florin
Muljumirn frumos, doamna directoare. va rog sa supuneji la vot.

Asistent comisie
Puteli vota.

10 voturi pentru,0 voturi Tmpotriva,1 abjinere.
Proiect de hotarare privind transmiterea arterei de circulajie BduI Uverturii, identificata cu nr. CF 237584, din administrarea
Administratiei Strazilor Bucure§ti Tnadministrarea Consiliului Local
Sector 6 prin Administrajia Domeniului Public 9i DezvoltareUrbana
Sector 6, in vederea reabilitarii structurale, funcjionale 9i estetice a
acesteia.
Raportde la Direcjia Patrimoniu9i de la Direcjia Transporturi.Este
prezent domnul director Teodorescu.

Domnul Director Executiv Teodorescu Mihai – Direcjia Transporturi

Conform viziunii de dezvoltare a Consiliului Local Sector 6 prin
reprezentant primar sector 6, ne solicita

aceasta artera pentru
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modernizare, regenerare urbana 9i eficientizarea utilizarii locurilor de
parcare 9i crearea de noi benzi dedicate transportului public pe toata
lungimea bd. Uverturii, aflata momentan Tn administrarea Administrajlei
Strazilor, dar pe raza administrativ-teritoriala a Primariei Sectorului 6.

Domnul Pre9edinteMelciu Florin
Muljumesc frumos. Haideji sa supunem la vot daca niciun coleg nu
mai are niciun comentariu. vad ca viziunea noastra Tn ansamblu este o
delegare Ia cat mai mulji primari de a rezolva problemele care in principiu
!in de Primaria Capitalei. Dar asta este.

(

Asistent comisie

Puteji vota.
6 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 6 abjineri. Aviz nefavorabil.

Punctul28 de pe ordineade zi, Proiect de hotirare privind
transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului
Bucure§ti in administrarea Sectorului 6 al Municipiului Bucure9ti a

arterelor de circulajie strada Drumul sibareni, strada Ghirlandei 9i
strada Valea calugareasca.
Raport de la Direcjia Patrimoniu 9i de la Direcjia Transporturi.
(

Domnul Director Executiv Teodorescu Mihai – Directia Transporturi
A9a cum am spus 9i mai devreme legat de bd. Uverturii, este aceea9i

viziune de dezvoltare, de regenerare urbana, eficientizare a locurilor de
parcare, a transportului public prin culoare unice 9i dedicate. Practic,
sectorul 6 va primi Tnadministrare 9i va lucra la buna dezvoltare a ora9ului
pe raza teritoriala administrativa a sectorului 6 prin administrarea acestor
bulevarde.

Domnul Pre9edinteMelciu Florin

Vreau sa menjionezcolegilorca daca noi am dat vot pozitivla
sectorul 4, la sectorul 2, la sectorul 1, la toate proiectele 9i doar la sectorul
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6 ne facem o amt)ijie de a ne abjine, doar de a avea vot negativ, acela9i
lucru o sa se Tntample9i invers. Muljumesc frumos.
Vreau sa supuneji la vot.

Asistent comisie

Puteji vota.

10 voturi pentru,0 voturi impotriva,2 abjineri.
Punctul30, Proiect de hotarare privind aprobarea listei utilajelor
si autovehiculelor cu masa totala autorizata mai mare de 5 tone,
precum 9i a traseelor de deplasare pentru realizareaobiectivului de
investi Iii Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului
Bucure9ti (7 obiective Tnsumando lungime de traseu de 31,621 km)
– patru obiective Tnsumand o lungime de traseu de 19,861 km grupate

(

pe trei loturi, lot I – Obiectiv 1, Magistrala I SUD, tronson CM11’ -CP3CV5/4 – 5,958 km, conform art. 2 din Hotararea Consiliului General al
Municipiului Bucure9ti nr. 94/30.03.2021.
Raport este de la Direcjia Generala Servicii Publice.
Doamna Consilier Stoica loana

Da, pot sa fac eu un comentariu,daca se poate. Este vorba de
reabilitarea termoficarii. E vorba de utilajele foarte mari, mai mari de 5 t,
care vor transporta diferite materiale.

Domnul Pre$edinteMelciu Florin
Aveam eu TntrebareTntrebarela dumneavoastra. Acele firme care
treansporta sunt scutite de taxe 9i impozite sau de taxa aceea care trebuie
platita? Banuiescca acelea se fac cu ni9te firme private, care lucreaza

sub antreprizacu Termoenergetica
9i o sa fie scutite de taxe, ca sa
injelegem mai exact proiectul.

6

r

Doamna Consilier Stoica loana
Exact.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae
ii muljumesc colegei mele Stoica loana.

Doamna Consilier Stoica loana
Eu vi muljumesc.

(

Domnul Pre9edinteMelciu Florin
Muljumesc, doamna consilier general. Dar ar fi trebuit sa fie prezenji
directorii, nu sa ne daji dumneavoastra explicajii.

Doamna Consilier Ciceala Ana Maria

Daca fmi permiteji, domnule pre9edinte.Cred ca este foarte
important sa fie alaturi de noi directorii de direcjii, dar trebuie sa admitem
faptul ca aceasta 9edinla a fost convocata contrar codului administrativ,

care prevede 3 zile de convocare calendaristiceTntregiTnainte.A fost
convocata cu cateva ore Tnainte.
(

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae
Pot sa intervin?

Domnul Pre$edinteMelciu Florin
Sigur, domnule §uhan.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae
Pe langa ce a spus doamna Ciceala, a9 putea deduce 9i ca este o

lipsa de interes. Cum noi ne facem timp Tn programsa participamla
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aceasta 9edinla chiar daca ea a fost convocata Tn mod nereglementar.
Muljumesc.

Asistent comisie
Este prezenta doamna Bardan de la Direc jia InvestiIii, iar Tn online
este doamna director Gu9avan de la Servicii Publice – Sericii Integrate.

Doamna Director Gu9avan catalina Laurenjia – Direcjia Servicii
Integrate

Buna ziua. fmi cer scuze. Nu am 9tiut de ora. Acum mi s-a
comunicat. A fost suprapusa cu alte 9edinje. M-au sunat colegii. Am venit
in birou. Am renunjat la alte 9edinje. fmi cer scuze.
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Domnul Pre9edinte Melciu Florin
Muljumesc ca sunteji prezenta. cateva cuvinte despre acest proiect
30, va rog.

Doamna Director Gu9avan catalina Laurenjia – Direcjia Servicii
Integrate
Acest proiect vine in completarea unui proiect promovat de colegii
de la Direcjia Transporturi la nivelul anului trecut privind scutirea de taxe

de tonaj pentru operatorii economici care au relajie contractuala cu
municipiul Bucure9ti pentru proiectul reabilitarea sistemului de termoficare
al municipiului Bucure9ti, acela cu 7 obiective, 31 de Km.

Domnul Pre9edinte Melciu Ftorin

Am injeles, doamna directoare.Dar sa 9tili ca aceasta scutire
afecteaza bugetul local. Qi este un avantaj punctual catre o firma privata.
ca lucrul asta s-a obi9nuit 9i s-a perpetuat, din punctul meu de vedere
este un deficit fala de celelalte firme private care au nefericirea sa lucreze
cu Primaria Capitalei, ceea ce din punctul meu de vedere nu este tocmai
corect. Dar este un punct de vedere personal. Nu-i niciun feI de problema.
iI supunem la vot catre colegii no9tri. Multumesc.
8

r

Doamna Director Gu$avan catalina Laurentia – Directia Servicii
Integrate

Vin cu o completare,daca fmi permiteji.in cazul Tncare nu s-ar
acorda aceste scutiri, care deja au fost aprobate, acum se vine cu o
completare a listei de utilaje, s-ar greva municipiul Bucure9ti de taxele pe

care ar trebui sa le achitam catre ace9ti constructoripentru ca ei vor
completa 9i vor deconta catre municipiulBucure9titaxele pe care Ie vor
plati pe aceste utilaje. §i Tncontract nu au existat aceste sume prinse.

Domnul Pre9edinteMelciu Florin
(

Da, dar nu este vina noastra ca nu au fost prinse. Nu este vina
noastra. cat de cat sa 9tili ca ma pricep la acest domeniu. Am lucrat 9i la
ISCTR 9i Ia RAR, toate domeniile de control pe zona asta 9i va spun ca

aceasta lista cateodatanu bate cu realitatea,daca e sa vorbim deschis.
ei nu vreau sa intru Tndetalii. §tiu ca aceasta lista se duce la polijia locala

9i banuiesc catre ISCTFR,
dar daca verificamlista cu numerelede ma9ini,
veji vedea ca listele acelea sunt volatile. Muljumesc.
Asistent comisie

Puteji vota.
10 voturi pentru, 0 voturi Tmpotrivi, 2 abjineri.
(

Revenim la cele de la investijii.
Punctul 3 de pe ordinea de zi a CGMB, Proiect de hotarare privind

aprobarea indicatorilor tehnico – economici faza DALI, pentru
obiectivul de investijii “Reabilitare sistem rutier pe arterele Str.
Paleologu, Str. Armand calinescu, Str. Vasile Lascar, Str. Lizeanu fi
Intrarea Vagonului".

Doamna Bardan Lorena – Directia Investitii
Buna ziua. Lorena Bardan ma numesc. Sunt 9ef serviciu la Direcjia
Investijii. Tmicer scuze pentru Tntarziere.Doamna Madalina Hristu nu este
9i nici domnul director Turcu.
Aceste proiecte fac parte din cele 16 proiecte de reabilitare sistem
Tnsumand aproximativ 50,2 Km de reabilitare sistem rutier. Se reabiliteaza

sistemul rutier de pe linia tramvaiului 16. Dupa cum 9tiIi, acestea sunt
vechi 9i necesita reabilitare pentru buna funcjionare a tramvaielor.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae
Stimata doamna, acestea sunt din programul Anghel Saligny?

r

Doamna Bardan Lorena – Directia Investitii
Nu pot sa va spun daca acestea au fost introduse Tn programul
Anghel Saligny. Daca este nevoie, o sa verific.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

E impotant doamna. Eu, in contextul dat, nu am ce sa fac decat sa
ma abjin.

Doamna Bardan Lorena – Directia InvestiIii

Da, au fost introduse 9i Tn programul Anghel Saligny.

Domnul Consilier Nicolaie George

Daca-mi permiteji, eu m-am uitat Tn proiect 9i sursa principala de
finanjare este fondurile publice 9i alte surse. Poate ne spuneji ce sunt

acele alte surse
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Doamna Bardan Lorena – Direcjia Investitii
Surse Tnsemnand in cazul Tn care vom objine finanjare din fonduri
externe, putem finanja acest proiect 9i din alte fonduri, cum este Anghel

Salighysau pe POR.
Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae
Anghel Saligny are un specific foarte clar 9i noi nu ne TncadramTn

specificul programului respectiv. De aceea era pentru mine foarte
important sa 9tiu, dar oricum votul meu va fi unul de abjinere.

(

Domnul Pre9edinteMelciu Florin
Vi rog sa supuneji 9a vot Am rugarnintea la direcjii, cand trimiteji
un proiect, sa specificaIi, nu sa scrieji 9i alte surse. Muljumesc frumos.
Supunem la vot.

Asistent comisie
Puteji vota.

7 voturi pentru,0 voturi impotrivi, 5 abjineri.

(

Punctul4, Proiect de hotirare privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici faza DALI, pentru obiectivul de investijii
“Reabilitare sistem rutier pe B-duI. GheorgheDuca, Str. Alexandru
loan Cuza, Calea Grivijei §i B-duI. Dinicu Golescu".
Doamna Bardan Lorena – Direcjia Investi+ii

Obiectivul de investi(ii face parte din reabilitare sistem rutier bd.
Gheorghe Duca, str. Al. loan Cuza, Cal. Grivijei 9i bd. Dinicu Golescu.
Acesta deserve9te pe linia 44. Valoarea totala a investijiei este de
134892604 mii de lei
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Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Domnule pre9edinte, am verificat eu. Noi participam acum Ia un
exerciliu de populism pentru ca aceste proiecte nu se vor califica niciodata
in Anghel Saligny. Dovada este ca direcjia de specialitate nu s-a mai
referit strict la Anghel Saligny. Se refera 9i la alte fonduri. O mica gaselnila,
sa ii spunem, a dumnealor. Dar nu ne pot induce in eroare.
Asistent comisie
Puteji vota.
7 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 5 ablineri.

Punctul5, Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici faza DALI, pentru obiectivul de investijii
“Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Ferdinand I, intre §oseaua
Mihai Bravu si Strada Traian".
Puteji vota.

7 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 4 ablineri.

Punctul6, Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici faza DALI, pentru obiectivul de investijii
“Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, 9oseaua
Petricani, Bulevardul Lacul Tei, Strada Maica Domnului, Strada
ReTnvierii si Strada Turmelor"
Puteji vota.

7 voturi pentru,0 voturi impotriva,4 abjineri.
Punctul 7, Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici faza DALI, pentru obiectivul de investi Iii

“Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Expozijiei, Strada Aviator
Popi9teanu, Strada Pujul lui Craciun, Strada Dornei 9i Strada

clabucet".

Puteti vota.
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8 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 3 abjineri.

Punctul 8, Proiect privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici faza DALI, pentru obiectivul de investijii “Reabilitare
sistem rutier bucla Gara de Est pe arterele B-duI. Garii Obor, B-duI.
Ferdinand (intre Gara Obor 9i §os. Pantelimon), 9os. Pantelimon, Str.
Baicului".
Puteji vota.

7 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 4 abjineri.

(

Punctul17, Proiect de hotirare privind modificarea anexei la

Hotirarea Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr.
604/26.09.2018 privind aprobarea documentajiilor tehnicoeconomice si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului
de investijii “Reabilitare 9i consolidare pasaj denivelat suprateran
Pod Grant“.
Raportul este de la Direcjia InvestiIii 9i de la Administrajia Strazilor.

Domnul Pre$edinteMelciu Florin
Domnul director de la Administrajia Strazilor este prezent?

Asistent cornisie
Nu este prezent. I-am trimis invitajie online, dar nu este prezent. Este
un reprezentant de la Direcjia Investijii cu noi.

Domnul Pre$edinteMelciu Florin
Am injeles. Anunjaji-1 pe domnul Bargau ca daca vrea sa ii trecem
vreodata un proiect, ar fi de cuvinla sa fie prezent 9i sa-91 susjina
proiectele care !in de direcjia dansului. Muljumesc.
va rog, cateva cuvinte despre acest proiect.
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Doamna Bardan Lorena – Direcjia InvestiIii

Proiectul T9i propune modificarea anexei indicatorilor Tn contextul
modificarilor legislajiei care au intervenit din 2018 pana Tn prezent. A fost
realizata o expertiza tehnica Tn2021, iar lucrarile au fost executate Tntr-un
procent de 35c/,.

Domnul Pre$edinte Melciu Florin

Am injeles. Puteli sa supuneji la vot.
Asistent comisie

Puteji vota.
Domnul Calenlaru, puteji finaliza votul?

Domnul Consilier Calen+aruNasi
Mie fmi apare ca am finalizat.

Asistent comisie
Puteli sa ne spuneji verbal? Apare „in desfa9urare” la noi.

Domnul Consilier Calentaru Nasi

„Ablinere“.
Asistent comisie

Cu votul domnului Calenjaru sunt 11 voturi pentru, 0 voturi
impotrivi, 1 abjinere.
Acestea sunt punctele, domnule pre9edinte.
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Domnul Pre$edinte Melciu Florin
Muljumesc frumos, colegilor, de prezenla 9i ne vedem la 9edinja de
Consiliu General.

va doresc o zi buna!
Muljumesc frumos!

Pre9edinte,

Secretar,

Melciu Florin

F:au Gabriel
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