Proces-verbal al 9edinjei Comisiei de Transport 9i mobilitate urbana
din cadrul CGMB din data de 27.07.2022, ora 11,30
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, sandulescu
Nina
Absent: 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.
(

Ordinea de zi: avizarea proiectelor de hotarare ale 9edintei de
Consiliu General din data de 29.07.2022

Participa din partea Direcjiei Generale Investijii domnul Director
General Aflat catalin 9i din partea Direcjiei Transporturi domnul Director
Teodorescu Mihai.
Domnul Presedinte Melciu Fiorin
Buna ziua
Mul{umesc colegilor ca suntem §i avem cvorum. Putem sa Tncepem
(

9i daca mai este vreun coleg intra dupa ca o sa ne suprapunemcu o alta
comisie dupa. va rog, daca sunteti de acord. Haideji va rog sa citim
ordinea de zi 9i sa intram pe punctele de pe ordinea de zi, va rog.
Asistent comisie
Buna ziua.
Primul proiect de pe ordinea de zi este Proiect de hotarare privind

aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza D.A.L.I., pentru

obiectivul de investijii “Modernizarelinia acces DepouTitan pe
strada Nicolae Teclu".

1

Domnul PresedinteMelciu Florin

Vreausa Tntrebde la Directiade Investitii,banuiescca StiLIca
acuma, domnul Teodorescu este prezent? Este. Domnul director de la
InvestiIii este?
Asistent comisie
inca nu a ajuns Tnsala. L-am invitat. Acum TIsun, imediat.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Sunaji-I pentruca a ramas ca daca nu sunt directoriide fala, Ie

r

scoatem de pe ordinea de zi. Muljumesc.

Asistent comisie
va propun sa Tncepemcu punctul 29 pentru ca domnul Teodorescu
este deja aici 9i poate prezenta proiectul.

Domnul Presedinte Melciu Florin

va rog.
Asistent comisie

/

Punctul 29, Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului
„Cre9terea siguranjei rutiere Tn zona trecerilor de pietoni
nesemaforizatedin municipiul Bucure9ti prin aplicarea de soluIii
tehnice moderne de iluminare si semnalizare luminoasi“.
Domnul PresedinteMelciu Florin
cateva cuvinte, domnule Teodorescu.

§i daca colegii au Tntrebari,

va rugamfrumos.
Muljumesc.
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Domnul Direcjor ExecutivTeodorescu Mihai– DirectiaTransporturi

(

Buna ziua, domnule pre9edinte. Stimaji colegi, consilieri generali,
proiectul a venit la Directia Transporturi Tnaintatde grupul USR de catre
domnul Nicorel Nicorescu si cred ca si de domnul consilier Gabriel Rau.
Practic este un proiect care prive9te cre9terea siguranjei rutiere Tnzona
trecerilor de pietoni nesemaforizate din rnunicipiul Bucure9ti, practic sunt
un numar total de aproximativ 150 de locatii mai exact 149 de locatii care
sunt stabilite de Administrajia Strazilor 9i de Brigada Rutiera din cadrul
Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucure9ti, aveji ata9ate 9i
adresele date de aceste institutii cu exact locurile si intersectiile care
urmeaza a fi studiate de catre Administratia Strazilor §i dupa aceea
implementate conform proiectului propus. Practic lucrarile vor fi stabilite
pe baza unui studiu de fezabilitate care are un termen maxim de 9ase luni
de zile

Domnul Presedinte Melciu Florin

Multumim frumos, domnul director Teodorescu. Daca colegii au
Tntrebari.Daca nu au, va rugam sa ...
Domnul Consilier Pavel Marius Adrian

Sunt foarte curios domnule Teodorescu, va salut pe aceasta cale,
daca vom face cate un studiu de fezabilitate pentru fiecare trecere de
pietoni, asta Tnseamna sa avem 149 de studii de fezabilitate.
(

Domnul Director Executiv Teodorescu Mihai – Directia Transporturi
Domnule consilier general, nu se poate face un singur studiu, practic
va fi un studiu de fezabilitate la nivel de proiect care va include 149 de

locatii. Fiecare locajie va fi studiata Tn parte dar va face parte din
ansamblul total al studiutui de fezabilitate pentru ca ele trebuiesc 9i
corelate 9i dar de ce nu 9i ajutate Tnintroducerea TnBTMS.
Domnul Consilier Pavel Marius Adrian

Nb multumesc mult de tot. M-aji lamurit.

Domnul Presedinte Melciu Florin
Muljumesc, domnule Pavel. Daca ceilalji colegi nu mai au Tntrebari,
va rog frumos sa supuneji la vot.

Asistent comisie
Puteli sa votaji.

Cu 9 voturi pentru 9i 3 abjineri, proiectul a primit aviz favorabil.

va propun sa recitim punctul 2, a venit 9i domnul director in sala.

(

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici faza D.A.L.I.,pentru obiectivul de investijii “Modernizare
linia acces Depou Titan pe strada Nicolae Teclu".
Domnule pre9edinte.
Domnul Presedinte Melciu Florin
Buna ziua.

Ti muljumim domnului director 9i vreau sa-i comunicam ca noi toli
consilierii generali, atata timp cat sunt proiecte care !in de direcjia
dansului, TI rugam frumos ca de fiecare data sa fie prezent, Tn cazuri
excepjionale concediu, concediu medical sau ceva de genul sau locuri
punctuale strict urgente sa ne trimita pe cineva, dar noi iI dorim pe domnut
director aici 9i daca are cateva cuvinte sa ne explice despre acest proiect.
Muljurnesc frumos. sa-i lasam pe domnul director sa ne spuna.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Domnule pre9edinte, v-am cerut cuvantul, daca sunteti amabil.
Foarte scud.

Domnul Presedinte Melciu Florin
va rog, domnule §uhan 9i dupa aceea domnul director.
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Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae
Mu}!umesc foarte mult. Vroiam sa-I Tntreb pe domnul director, daca
toate aceste proiecte, acesta 9i cet care urmeaza se refera la aceea9i lista
aferenta planului Anghel Saligny? in concepjia primarului general.
Muljumesc.

Domnul Director General Aflat catalin – Direcjia Generala Investitii

Buna ziua. catalin Aflat. Sunt noul director la Investijii. Din pacate
nu va vad, dar cu siguran A o sa ne cunoa9tem Tnviitor. Cu siguran A o sa
tin cont de ceea ce m-aji rugat 9i o sa fiu prezent de fiecare data la toate

(

proiectele pe care Direcjia de Investijii Ie va avea. Legat de aceste
investitii, dupa cum foarte bine 9titi, avem 16 proiecte de linie de tramvai.

Acestea care sunt astazi la stadiul de indicatoritehnico-economicifaza
DALI, ne dorim sa fie realizate pe partea de finan{are. Nu 9tirn daca o sa
avem finanjare pentru anul acesta sau doar anul urmator, dar cert este ca
trebuie sa avem documentatiite finalizate sa fim in masura in care sa avem

ce finanta. Asta Tnseamnaacuma fiind la faza de DALI, ca va trebui sa
urmam procedura de achizi+ie pentru partea de proiectare 91 execu+ie.
Legat de proiectul proiectul acesta modernizare linia de acces depou Titan
strada Nicolae Teclu, este o reabilitare pe o lungime destul de scurta,
avem 0,4 Km de cale dubla Ia o valoare totala de 20 de milioane 978 577
67 cu TVA, din care parte de constructii 9i montaj avem 16.103.133,94.
(

Nu 9tiu daca sunt chestiuni care doriji sa le discutamlegat de acest
subiect, dar a9a cum am spus, noi avem pentru 9edinja de vineri cinci
lucrari, toate sunt parte de reabilitare, linie de tramvai 9i suntem la stadiul
indicator tehnico-economici faza DALI. Documentatia a fost realizata
pentru toate de catre cei de la STB 9i intentia este sa mergem Tn achizijie
publica Tnpiata cu aceste lucrari pe legea 98. Mai multe nu 9tiu, dar daca,
va rog

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Eu a9 mai avea o Tntrebaretotu9i. Ma vad nevoitsa insist. Aceste
proiecte de hotarare, aceste proiecte de fapt tehnice pe care le prezentati
9i Ia care doriti aprobarea noastra, au fost incluse sau nu pe lista de acum

nu 9tiu cat timp, nu mai !in minte exact, referitoarela finanjarea prin
5

programul Anghel Saligny. Daca da, va rog sa ne dati explica{iile

referitoare la aceasta situa+iein sensul ca ati ajuns la concluzia ca pot fi
finan{ate prin Anghel Saligny, daca nu, sa ne spuneji 9i noua de ce le-aji
scos de pe Anghel Saligny. Aji ajuns cumva la concluzia noastra ca este
imposibil de finanjat pe Anghel Saligny un astfel de proiect, acest tip de
proiect?

va muljumesc.
Domnul Director General Aflat catalin – Direc+iaGenerala Investitii

Din pacate nu pot sa raspund acuma la acest aspect, sunt de trei

saptamaniTn pozi+iaasta, nu cunosc ca discujiilepe care le-ati avut
referitor la includerea TnAnghel Saligny discutiile pe care le-am avut Tn
cadrul direcjiei au fost legate de faptul ca aceste proiecte se doresc a fi
finan+ate din fonduri nerambursabile Tn proporjie de 85%, asta e dorin{a
dar nu 9tim cum va arata noul program opera+ionalregional. Pot sa ma
interesez 9i sa revin cu un raspuns dar din pacate nu am nu am raspuns
pentru ceea ce m-aji Tntrebat.

/

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Da, 'intr-adevar,din pacate pentru ca ma puneti Tnsituajia de a nu
9tii cum sa votez 9i atunci o sa ma abIin. fmi pare rau. Asta este situaIia.
Pe viitor va rog eu frumos sa veniji pregatili, bine sunteji de 3 saptamani,
e adevarat, aveji o scuza, dar aceasta Tntrebareo tot pun de ceva timp
Tncoacepentru ca la vremea respectiva cand a fost prezentata tista de
finanjat din Anghel Saligny, am atras atenjia ca e un populism de 2 lei.
Pentru ca nu puteau fi eligibile pe Anghel Saligny 9i vroiam sa 9tiu 9i eu
care e treaba. Cine ne minte 9i cat ne minte.
Muljumesc frumos oricum.

Domnul Pre9edinteMelciu Florin
Muljumesc domnului director. Nu vreau sa-i iau apararea, dar dansul
este doar de 3 saptamani. Asta era o discujie mai veche. intrebarile
domnului §uhan T9iau rostul. Sunt punctuale, dar ii dorim succes domnului
director pentru ca o sa alba nevoie plus ca dejine o pozijie importanta in
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Primaria Capitalei, adica tot ce-o sa treaca pe zona de investijii, dansul o
sa le gestioneze.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae
intr-adevar are nevoie de succes 9i de urarile noastre. Are nevoie.

Domnul Director General Aflat catalin – Direcjia Generala Investitii

Muljumesc mult. Da.

Domnul Pre$edinte Melciu Florin

(

Haideji sa supunem

la vot daca ceilalji colegi nu mai au Tntrebari

catre domnul director.
Muljumesc frumos.
Asistent comisie
Puteji vota.

Cu 7 voturi pentru 985 abjineri, proiectul a primit aviz favorabil.

Proiectulde la punctul3, Proiect de hotarare privind aprobarea
(

indicatorilor tehnico-economici faza D.A.L.I., pentru obiectivul de

investitii “Reabilitare sistem rutier pe BulevardulBasarabiade la
intersecjia cu B-duI. 1 Decembrie 1918 pana Ia cap terminal
Republica".
Domnule pre9edinte.

Domnul Pre9edinte Melciu Florin
Noi 9tim toate proiectele ca sunt cele pe care le-am mai votat o data.
Daca colegii sunt de acord sa nu mai intervenim 9i sa le votam sau daca
le luam, oricum le luam punct cu punct, dar acelea9i discujii o sa fie ca la
punctul care a fost. Multumesc. Daca nu sunt Tntrebari.
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Vi rog, domnule §uhan.

Dornnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Acum fmi dau seama ca aceste proiectesunt cele care au fost
cuprinse Tnlista inijiata finanjabila Tn opinia domnului primar general.

Domnul Pre9edinte Melciu Florin

Da. Da

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

/

Mi-am adus aminte. E Basarabia. Asta mi-a atras atenIia. Deci votul
meu este abjinere totala, dar in acela9i timp, a9 vrea sa va rog, domnule

directorsa ne spLIneji9i noua care a fost evolujia,trecerea asta de la
Anghel Saligny Ia POR,cine a decis lucrul asta, cum aji decis, de ce aji
pus prima data pe Anghel Saligny cand s-a atras atenjia la vremea
respectiva ca nu sunt finanjabile prin Anghel Saligny. Poate ne spLIneji.

Din punct de vedere tehnic, evolujia cronologica. Poate data viitoare
vorbim toate astea. Scuze pentru Tntrerupere.

va muljumesc.
Domnul Director GeneralAflat catalin – Directia Generala Investitii

A9a cum am spus 9i prima data, avand Tn vedere ca e acela9i
subiect, tot nu pot sa va raspund pentru ca nu am asistat la discutiile
acestea, la strategiile care au fOBtfacute, promisiunile care au fost facute.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae
Probabil ca nu m-am exprimat eu bine in limba romana. Am 9i spus,
nu a9tept acum o explicatie. Data viitoare.

Domnul Director General Aflat catalin – Directia Generala Investi+ii

in regula. O.K. Sigur.
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Domnul Pre9edinte Melciu Florin
Muljumim domnului director pentru sinceritate.
Haideji sa supunem la vot.

Asistent comisie

Puteji vota.

Cu 7 voturi pentru §i 5 abjineri, proiectul a primit aviz favorabil.

(

Proiectulde la numarul4, Proiect de hotirare privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici faza D.A.L.I., pentru obiectivul de

investijii “Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Mara9e9ti Tntre
Bulevardul Dimitrie Cantemir si Strada 11 lunie".
Domnule pre9edinte.

Domnul Pre$edinte Melciu Florin
Este aceea9i discujie. Vi rugam sa-I supuneji la vot, evident daca
nu sunt colegi care au intebari.
Muljumesc frumos.
Asistent comisie

Puteji vota.

Cu 7 voturi pentru §i 5 abjineri, proiectul a primit aviz favorabil.
Proiectul de punctul 5, Proiect de hotarare privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici faza D.A.L.I., pentru obiectivul de

investijii "Reabilitare sistem rutier pe Strada Dristorului intre B-duI.
Camil Ressu si Strada Baba Novac".
Puteji vota.

Cu 7 voturi pentru 9i 5 abjineri, proiectul a primit aviz favorabil.
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Proiectul de punctul 6, Proiect de hotarare privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici faza DALI, pentru obiectivul de
investijii

“Reabilitare

sistem

rutier

pe Bulevardul

Timi9oara

Tntre

Strada Valea Cascadelor si terminal CET Vest“.

Puteli vota.
Cu 7 voturi pentru 9i 5 abjineri, proiectul a primit aviz favorabil.

Aceasta a fost ordinea de zi, domnule pre9edinte.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae
Domnule pre9edinte, ideea e urmatoarea: va aduceji aminte cu toIii,
dragi colegi ai comisiei de transporturi cand fostul director al Direcjiei de
Investijii, doamna al carei nume din pacate nu mi-I amintesc, ne flutura Tn
fala

Domnul Pre$edinte Melciu Florin

Doamna Hristu.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae
Doamna Hristu ne flutura Tnfaji o hartie cu o mini foarte victorioasa,
adica a9a ne dadea peste nas faptul ca prin hartia respectiva Ministerul
Dezvoltarii confirma ca aceste proiecte sunt eligibile. De fapt acolo era o
ambiguitate pe care dansa o interpreta intro maniera proprie. Treaba
domniei sale 9i succes Tn continuare acolo unde s-o afla. Dar iata, era o
rninciuna 9i a9 ruga foarte mult pe tanarul domn director, caruia i-am urat
succes, sa nu repete astfel de lucruri Tnfata noastra. sa fie cinstit, corect,
direct 9i atunci sigur ne vom injelege foarte bine.

va muljumesc.
Domnul Pre9edinteMelciu Florin
Muljumim, domnul §uhan.
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Domnul Director General Aflat catalin – Directia Generala Investitii

Daca-mi permiteji, va muljumesc 9i eu Inca o data 9i pentru
Tncrederepentru sustinere. Eu de feI sunt un tip direct 9i sincer cu toate
ca de multe ori lumea nu 9i dore9te sa audi adevarul dar din partea mea
o sa iI auzi 9i daca o sa fie sustinut de mine cu siguranta e un lucru Tncare
cred. Daca o sa fie pe placul sau nu al celor care le prezint lucrurile, asta
ramane de vazut, dar cu siguran+anu o sa Tncercsa va induc in eroare
daca am injeles bine ceea ce mi-aji spus.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae
i

E o premisa buna, domnule director.

Domnul Director General Aflat catalin – Directia Generala Investijii

va muljumesc.
Asistent comisie

va muljumim.
Domnule pre9edinte.

Dornnul Pre9edinte Melciu Florin

Daca nu mai sunt puncte pe ordinea de zi, vreau sa Ie muljumesc
colegilor 9i sa ne vedem la 9edinja de Consiliu General. Muljumim ca au
fost prezen{i. §i domnului Teodorescu 9i dornnului Aflat.
Muljumesc frumos. O zi buna!

Pre9edinte,

Secretar,

Melciu Florin

Rau Gabriel
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