Proces-verbal al 9edin+eiComisiei de Transport 9i mobilitate urbana
din cadrul CGMB din data de 29.08.2022, ora 12
Prezenta: Melciu Florin, Rau Gabriel, Hazarian Constantin. Nicolaie

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

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

Ordinea de zi: avizarea proiectelor de hotarare ale sedintei de
Consiliu General din data de 31.08.2022.
Participa directori sau reprezentanji din partea Direcjiilor din cadrul
P.M.B. cat 9i domnul consilier general Rigu Andrei-Daniel.

Domnul Pre$edinteMelciu Florin
Buna ziua
Muljumesc consilierilor generali ca sunt prezenji.

Haideji sa citim ordinea de zi.
(

Asistent comisie
Buna ziua

4. Proiect de hotarare privind aprobarea listei utilajelor gi
autovehiculelor cu masa totala autorizata mai mare de 5 tone,
precum 9i a traseelor de deplasare pentru realizarea obiectivului de
investijii "Reabilitarea Sistemului de Termoficare al Municipiului
Bucure9ti (7 obiective insumand o lungime de traseu de 31,621km.)"
- patru obiective Tnsumand o lungime de traseu de 19,861 km,
grupate pe trei loturi, lot II - obiectiv 4, magistrala Il – III Grozave9ti,
tronson – C15/20 – CS12 – 5,526 km, conform art. 2 din Hotararea
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 94/30.03.202'1
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37. Proiect de hotarare privind imputernicireasocietalii pe
acjiuni Societatea de Transport Bucure9ti STB S.A. pentru efectuarea

Testului Investitorului Privat Prudent
38. Proiect

de hotarare

privind

demararea acjiunii

de

accesibilizare parjiala a trotuarelor din unele zone ale municipiului
Bucu resti

Domnul Pre9edinteMelciu Florin
Muljurnesc.

(

Despre primul punct de pe ordinea de zi, vreau sa, ce director avem
sa ne explice proiectul? Sunt doar cateva informajii despre prirnul proiect,
cel cu termoficarea.

Domnul Dinescu Mircea – Directia Servicii Integrate

(

Buna ziua. Mircea Dinescu ma numesc. Reprezint Direcjia Servicii
Integrate. Tin locul doamnei director executiv catalina Gu9avan. Este
vorba despre un proiect de hotarare care vine in prelungireahotararii
numarul 94 din 30 maRie 2021, care a stabiliti ca autovehiculelecare
participa autovehiculele care participa la reabilitarea sistemul de
termoficare al municipiului Bucure9ti, ne referirn la autoutilitare,auto
camioane, betoniere, indiferent ce, vor fi exceptate de la prevedereaunei
hotarari mai vechi din 2004, e vorba de numarul 134 pe 2004 care impune
o serie Tntreagade restrictii asupra zonelor Tncare pot avea acces acest
tip de ma9ini 9i impun aplicarea unor taxe, unor autoriza+iicare costa
foarte mult. Proiectul acesta de hotarare de anul trecut elimina Tn acest
scop pentru reabilitarea proiectului de, pentru reabilitarea sistemului de
termoficare aceste prevederi ale hotararii din 2004 9i prevede Tnacela9i
timp ca pe masura ce firmele angajate Tn acest demers de reabilitare T9i

completeazaparcurile auto, listele cu respectiveleautovehiculevor fi
supuse hotararii Consiliului General. Hotararea de astazi are exact acest
lucru ca obiect, aproba o lista de cinci autovehicule apartinand companiei
municipale Energetica Servicii.
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Domnul Pre9edinte Melciu Florin

Ce vroiam sa va zic. Eu 9tiu exact povestea pentru ca in decursul
anilor am fost director RAR; ISCTFR,9tiu exact povestea. Vreau sa vad
exact listele pentru ca 9tiu exact cum fac firmele private, ne referim aici la
ma9inile care sunt ale Termoenergeticii, personal nu ma deranjeaza. Daca
sunt ale unor firme private care au ca9tigat ni9te licitajii, ei au acele costuri
bagate Tn licitajia respectiva. §tiu bine cum se procedeaza cT9tiu ca vin

cu 3 ma9ini care sunt, dar ei T9ibaga o lista de toate ma9inile de pe
Bucure9ti, ceea ce din punctul meu de vedere este o aberajie. Acele
ma9ini sunt ale Termoenergetica sau sunt ale unor te4i?

Domnul Dinescu Mircea – Directia Servicii Integrate
(

in documentajia care sta 91abaza acestei hotarari, exista o scrisoare

a Energeticii Servicii care solicita acest lucru, scrisoare care vorbe9te
despre aceste 6 ma9ini. 2 automacarale, 1 cap tractor, 1 semiremorca 9i
2 autoutilitare.

Domnul Pre9edinte Melciu Florin
Arn Tnjeles.Acestea sunt ale Termoenergeticii sau sunt ale unor teRi
care lucreaza cu Termoenergetica?

Domnul Dinescu Mircea – Directia Servicii Integrate
Din cate din cate Tnteleg,unele dintre ele sunt ’Fnchiriatepentru ca ei
nu au nu au parcul auto complet.

Domnul Pre9edinte Melciu Florin

Am Tnteles. Deci sunt ale unor priva+i.
Domnul Dinescu Mircea – Directia Servicii Integrate
Da, dar acjioneaza pentru Energetica servicii 9i
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Domnul Pre$edinte Melciu Florin

NU acjioneaza gratis. Actioneaza un baza unui contract. Ei sunt
platiti. in baza acelui contract, acele costuri, cum fiecare privat plate9te Tn
Bucure9ti aceste taxe ca utulizeaza intrarile 9i depa9irea de tonaj, deci am

injeles exact ideea, eu o sa ma abjin la acest punct de vedere, nu 9tiu
colegii mei, dar nu mi se pare normal ca un privat sa fie scuti{i de de de
catre noi atata timp cat sunt mult mai mulji privaIi in Bucure9ti. Ori facem
o regula pentru toIi... Specificatia faptului ca lucreaza doar, ca lucreaza
pentru Municipiul Bucure9ti nu are nicio legatura. Acei privaji lucreaza pe

baza unui contract prin care sunt platiti. in baza acelui contract, acele
costuri trebuie suportate de catre acei privaIi. Muljumesc.

Daca colegii no9tri mai vor sa Ti adreseze domnului director o
Tntrebare,va rog. Daca nu, va rog sa supunem la vot.

(

Eu o sa ma abIin. Adica cream o discordanHe Tntrecei privaji care
nu lucreaza cu primaria 9i cei care lucreaza cu primaria.

Multumesc frumos

Asistent comisie
Puteti vota.

6 voturi pentru, 3 abjineri, 0 voturi impotrivi.

(

Punctul 37, Proiect de hotarare privind imputernicirea societatii
pe acjiuni Societatea de Transport Bucure9ti STB S.A. pentru

efectuarea Testului Investitorului Privat Prudent.

Raport de specialitate de la Direcjia Guvernanla Corporativa.

Doamna Stoica Simona – Directia de Mediu
Buna ziua.

Societatea de transport S.T.B. S.A. va propune acjionarilor
societalii, respectiv Municipiul Bucure§ti 9i Consiliului Judejean llfov o
majorare de capital in nurnerar Tnvaloare de 301744 mii lei, iar Tnvederea
realizarii numar investitii necesare deservirii corecte a orasului Bucuresti
9i a localitalilor din judejul llfov, Tnaintede astfel de decizie, orice acjionar
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care este parte administrativa a statului sau unitate administrativa locala,
este necesar sa stabileasca 9i sa justifice o astfel de majorare de capital
constituie ajutor de stat sau nu. Tncazul de faIa, in vederea stabilirii acestui
lucru, daca este ajutor de stat sau nu, s-a verificat de asemenea 9i istoricul

majorarilorde capital la STB ... necesitateaTntocmirii... de majoraride
capital acordate anterior, care nu ... in aplicare exact din motivul lipsei
acestui test efectuat la momentul respectiv. Drept pentru care, Tnacest
moment va propunem ... de hotarare ... sa permitem efectuarea acestui
test al investitorului prudent ... eventuala majorare de capital in numerar,
dar 9i cele doua aporturi Tnnatura, respectiv ... HCGMB457/2019 cat 9i
aplicarea HCGMB 456/2019. Testul este neaparat necesar Tn vederea
luarii unei decizii de catre municipiulBucure9ti de participaresau nu la
aceasta majorare de capital.
(

Domnul Pre9edinte Melciu Florin
Am injeles. Deci, mai pe scurt ... aceasta prestigioasa companie de
audit, ca sa se demonstreze faptul ca nu este ajutor de stat.

Rog colegii, daca nu sunt Tntrebarisa supunem la vot acest proiect.

Asistent comisie
Puteji vota.

8 voturi pentru, 2 abjineri, 0 voturi fmpotrivi.
I

38. Proiect

de hotarare

privind

demararea acjiunii

de

accesibilizare parjiala a trotuarelor din unele zone ale municipiului
Bucu resti
Referatul de aprobare este al consilierului general Andrei Daniel
Rigu. Raport de specialitate de la Direcjia Transporturi. Este 9i un
amendamentvenit din partea domnului Rigu.

Domnul Pre9edinte Melciu Florin
iI rugam pe colegul nostru Rigu sa ne spuna cateva cuvinte.

5

Domnul Consilier Riqu Andrei – Daniel

Buna ziua, stimaji colegi. Am depus acest proiect de hotarare
undeva la inceputul primaverii acestui an Tn urrna unei experienje
personale pe care am avut-o in ora9. in una din zile am luat un scaun cu
rotile 9i m-am deplasat prin ora9 9i am venit inclusiv la primarie, am mers
in mai multe locuri unde merge un cetajean obi9nuit, inclusiv cu transportul
in comun. Am observat cat de dificil este este sa folose9ti un astfel de
scaun cu roti’le 9i Tn alte ocazii am mers cu bicicleta, am rners cu carujuI
cu copilul. Am observat ca 9i alte categorii de cetajeni au o dificultate in a
aborda anumite trotuare din Bucure9ti din cauza Tnaljimiimari a bordurii Tn
dreptul trecerii de pietoni. Astfel ca vazand aceasta situa+ie9i 9tiind ca e o
problema generalizata la nivelul Tntregului Bucure9ti, ceea ce ar Tnsemna
sa se depuna ni9te eforturi considerabile pentru a se adapta toate
(

trotuarele, am considerat oportun sa actionam numai Tn anumite zone,
respectiv Tnjurul spitalelor, cre9elor, azilelor de batrani, piejelor, parcurilor,
institujiilor publice, practic zone unde este un numar mai mare de cetajent,
trafic mai intens 9i unde sunt mai multe categorii vizate de, care ar fi ajutate

de aceste modificari sunt copii, parinji cu copii, persoane Tn varsta sau
persoane cu handicap locornotor. S-a desfa9urat o dezbatere publica pe
acest proiect de hotarare Ia care au participat mai multe .asociaIii, unele

reprezentative
pentru persoanelecu dizabilitatidar 9i cetajeni,pur 9i
simplu persoane fizice. Bineinjeles, a fost 9i Tndezbatere publica 9i s-au
facut unele comentarii la acest proiect de hotarare, majoritatea fiind
pozitive 9i transmiland ca este o idee buna.

(

Domnul Pre9edinte Melciu Florin
Muljumim, dornnule Rigu. Cred ca toli consilierii au vazut proiectul
9i daca se fac cateva amendamente de bun simt care Tmbunatajesc
lucrurile, nu vad niciun feI de problema. Da, domnule Pavel.

Domnul Consilier Pavel Marius Adrian

O singura adaugare. De ce nu se aplica acest proiect pe toate
strazile aflate Tn administrarea Administratiei Strazilor? De ce doar Tn
anumite zone?
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Domnul Consilier Riqu Andrei – Daniel

Da, foarte scurt va raspund. in 2016 a fost adoptat Planul de
Mobilitate Urbana Durabila, deci Tnmandatul anterior la nivelul Consiliului

General acest plan de mobilitate urbana durabila are un capitol de
accesibilizare care prevede mai mult decat mic9orareaTnal{imiibordurilor,
ci prevede 9i cum ar trebui sa fie pe trotuar, ce obstacole nu ar trebui sa
fie Tncalea celor care folosesc trotuarul, acest plan de mobilitate urbana
durabila care ar fi trebuit sa fie aplicabil din 2016, nu a fost aplicat a9a cum
se prevede, in continuare nu este aplicat, aceasta propunere pe care am
facut-o vizeaza aceste puncte de interes tocmai pentru a face ceva pentru
ca administrajiile din sectoare, administra jia la nivelul Primariel
Municipiului Bucure9ti, Administrajia Strazilor acjioneaza doar pa4ial 9i
insuficient. §i de9i se fac noi amenajari, se fac noi strazi, nu se jine cont
de aceste prevederi. Aceasta hotarare vine sa Tntareasca9i eu personal,
dupa ce aceasta va fi adoptata, dar daca veji considera 9i dumneavoastra

(

oportun Tn 9edinja Consiliului General, o sa am discuIii directe cu
administrajiile din sector, cu institujiile care ar urma sa faca aceste
intervenjii, ca sa se 9i faca efectiv. Cred ca o sa depun un efort activ pentru
a urmari implementarea proiectului de hotarare.

Domnul Pre9edinte Melciu Florin

Bine. Muljumim frumos.
Haideji sa supunem la vot, va rog frumos.
(

O inijiativa buna. va rugam sa o 9i urmariji pentru a nu ramane la
stadiul de proiect 9i sa o treecem doar Tn Consiliul General 9i sa nu se
Tntample nimic. va felicit.

Asistent comisie
Puteji vota.
9 voturi pentru, 2 abjineri, 0 voturi impotriva.

Domnul Consilier Riqu Andrei – Daniel
Muljumesc pentru avizul pozitiv, dragi colegi.

O zi buna!
Asistent comisie
Acestea au fost cele 3 puncte, domnule pre9edinte.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae
A9 dori sa fmi daji voie sa spun ceva. Dupa cum 9tili, vignetele

pentru parcarile, gratuitatea la parcare pentru autoturismele hibrid 9i
electrice se elibereaza de catre Administra jia Strazilor. Ma intreb de ce
oare nu suntadministrate aceste vignete de catre Compania de Parking?
Oamenii sunt bulversaji. Vor sa-9i ia vignetele, se duc pe site-ul companiei
de Parking, dar de fapt afla ca trebuie sa se duca pe site-ul ADP-ului. E o

(

nebunie.Hai sa-i sesizam,hai sa ne sesizam9i hai sa Tncercamsa
rezolvam problema. M-aji auzit sau am vorbit singur ca televizorul?

Domnul Consilier Calentaru Nasi

Eu v-am auzit, domnul §uhan. Calenjaru sunt.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Domnule director, puteli sa ne spuneji ceva Tnlegatura cu chestia
asta?
(

Domnul Director ExecutivTeodorescu Mihai – Direcjia Transporturi
Domnule consilier general, in hotararea de Consiliu General
adoptata pentru Administrajia Strizilor referitor la vignetele pentru ma9ini
hibride, este anterior data contractului de delegare a serviciului de operare
a parcajului pentru Compania Municipala Parking Bucure9ti, iar aceasta

nu a fost integrata nici Tncontractulde delegare,nici Tn hotarareade
consiliu, nici Tn studiul AMRSP-uluicare sa dea oportunitateatrecerii 9i
acestei hotarari pentru gratuitate la ma9ini hibride catre Compania de
Parking, dar fiind administrarea domeniului public la Administrajia Strazilor
Bucure9ti.
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Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

O.K.Cum putemrezolvachestiaasta?
Domnul Director ExecutivTeodorescu IMihai– DirectiaTransporturi
Se poate amenda proiectul de hotarare din 2016 referitor la aceste
vignete la inijiativa atat a consilierilor cat 9i a aparatului primarului, sa se
stabileasca clar, poate nu mai este oportun sa ramana hibride, poate este
oportun sa fie full electrica acuma sau poate este oportun sa fie ...

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae
(

Domnule director, nu la asta ma refer, la ce feI de ma9ini. Ma refer
la faptul ca in mod firesc, un cetajean care este proprietarul unei astfel de

ma9ini,care beneficiazade gratuitate,se duce sa-9i ia vigneta,se
gande9te ca poate sa-9i ia vigneta de la Compania de Parking. Nu-i trece
nici prin creanga minjii sa se duca Ia ADP. Asta e ideea. Se pare ca nu mam facut bine Tnjeles.

Domnul Director Executiv Teodorescu Mihai – Directia Transporturi

Practic, in hotararea din 2016

in care se

Tmputernice9te

Administrajia Strazilor sa afaca aceasta vigneta, trebuie sa trecem 9i
Compania Municipala de Parking Bucure9ti pentru a putea sa-i conferim
acelea9i drepturi.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae
Cum facem treaba asta? Practic? Hai sa o rezolvam.

Faceji un proiect de modificare dmneavoastra? Sau trebuie sa
inijiem noi, consilierii?

Domnul Director Executiv Teodorescu Mihai – Directia Transporturi
Se poate atat la inijiativa consilierilor cat 9i la initiativa primarului.
Pentru ca eu sunt aparatul de specialitate.
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Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae
O.K. Dar, vi se pare buna ideea, adica vi se pare corect sau normal
sa trecem la Compania de Parking 9i nu la ADP chestiunea asta?

Domnul Director ExecutivTeodorescu Mihai– Directia Transporturi
Orice poate veni Tnfolosul cetajeanului 9i sa u9uram cetajeanului
accesul la orice serviciu public, este din punctul meu de vedere ...

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae
Domnule director, eu va muljumesc pentru explicajia diplomatica. va
Tntrebpe dumneavoastra ca specialist. Vi se pare buna sau nu ideea*

(

Domnul Director Executiv Teodorescu Mihai - Direcjia Transporturi

V-am spus categoricca da. Este mai facil pentru cetajeni.
Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

E in regula. Haideji sa Tncercam.Poate vorbiji cu domnul primar
daca nu, ne spLInejidaca dansul nu e de acord,nu are chef sau nu-I
intereseaza, atunci sa inijiem noi unul. Un proiect de amendare Dar o sa
avem nevoie de sprijinul dumneavoastra, cu siguranji.
(

Bine. Muljumesc frumos.

Domnul Director Executiv Teodorescu Mihai – Directia Transporturi

§i eu va muljumesc.

Asistentcomisie
Buna ziua. Domnul secretar Rau? Domnul pre9edinte nu mai este Tn
9edin Ia. Acestea au fost punctele.
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Domnul Secretar Rau Gabriel

in regula.
Declar 9edin ja Tnchisa.

Pre9edinte,

Secretar,

Melciu Florin

Rau Gabriel
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