
Proces-verbal al 9edintei Comisiei de Transport 9i mobilitate urbana
din cadrul CGMB din data de 27.09.2022, 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, sandulescu
Nina

Absent: 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 §edintei de
Consiliu General din 29.09.2022

Participa din partea Direcjiei Generale Investi Iii domnul Director
General Aflat catalin Sebastian, din partea Direcjiet Patrimoniu doamna
Director Executiv Per9unaru Mariana 9i doamna Halipa Veronica Tatiana
Maria, din partea Direcjiei Transporturi domnul Director Executiv Atanasiu
Filip 98 din partea Direcjiei Urbanism doamna lonescu Valentina.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Buna ziua.

Haideji sa Tncepem. va rog sa citili punctele de pe ordinea de zi.
Muljumesc frumos.

Asistent comisie

5.Proiect de hotarare privind declan9area procedurilor de
expropriere pentru imobilele proprietate privata situate pe amplasamentul
lucrarii de utilitate publica „Construire pasaj rutier suprateran la intersectia
Str. Turnu Magurele - Bd. Metalurgiei - Bd. Alexandru Obregia – Etapa II”,
in vederea continuarii lucrarilor de interes public local

68.Proiect de hotarare privind transmiterea arterei de circulatie
intrarea Lauren+iu M. Popescu, doctor, Tnscrisa Tn cartea funciara cu nr.
242272, ce aparjine domeniul public al Municipiul Bucure§ti Tn

administrarea Sectorului 6 at Municipiului Bucure9ti
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72.Proiect. de hotarare privind aprobarea Regulamentului de
amplasare a sta{iilor de Tncarcare a autovehiculelor electrice

73.Proiect de hotarare privind Tmputernicirea Administrajiei Strazilor
in vederea Tncheierii unui Protocol de colaborare cu Compania Municipala
Energetica Servicii Bucure9ti S. A. privind implementarea „Proiectului pilot
privind dezvoltarea infrastructurii pentru Tncarcarea autovehiculelor
electrice 9i hybrid plug-in in parcarile publice din patrimoniul Municipiului
Bucuresti’

76.Proiect de hotarare privind transmiterea unui tronson din artera
de circulatie B-duI Theodor Pallady, sector 3, din administrarea
Administratiei Strazilor Bucuresti Tn administrarea Sectorului 3 al
Municipiului Bucure9ti, pe perioada executarii lucrarilor, in scopul realizarii
unui pasaj rutier suprateran 9i amenajarii Ia sol aferente acestuia

77.Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii C.G.M.B. nr.
603/26.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici
aferenti obiectivului de investitii “Penetratie Prelungirea Ghencea -
Domne9ti 9i Supralargire Bulevardul Ghencea Tntre Strada Bra9ov 9i
Terminal Tramvai 41 ”

(

Domnul Presedinte Melciu Florin

Muljumesc frumos.

Haideji sa citim primul punct de pe ordinea de zi 9i sa avem
interven Iii pe el de la direc jia de specialitate. va rugam frumos.

(

Asistent comisie

5.Proiect de hotarare privind declan9area procedurilor de
expropriere pentru imobilele proprietate privata situate pe
amplasamentul lucrarii de utilitate publica „Construire pasaj rutier
suprateran la intersec fia Str. Turnu Magurele - Bd. Metalurgiei - Bd.
Alexandru Obregia – Etapa II”, in vederea continuarii lucrarilor de
interes public local.

Raport de specialitate de la Direcjia Patrimoniu 9i de la Direc jia
Juridic
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Doamna Halipa Veronica Tatiana Maria – Directia Patrimoniu

Buna ziua

Proiectul este de fapt o continuare a unui alt proiect, pasajul. Pasajul
practic in 2020 a fost Tnceput din punct de vedere al exproprierilor,
adoptandu-se la vremea respectiva o hotarare de Consiliu General,
ulterior s-a emis 9i dispozi jia de primar general privind decizia de
expropriere, Tnsa STB-ul a venit cu un nou aviz de completare, in care
arata ca solujia tehnica nu este cea mai fericita, avand Tn vedere circulajia
troleibuzelor pe sub pasaj 9i accesul trarnvaielor pe pasaj, in sensul ca
troleibuzele au o anumita TIIal jime 9i trebui sa fie o anumita panta, iar
tramvaiele pentru a putea urca, trebuie sa aiba o panta mutt mai domoala.
$i atunci s-a lungit panta cu 160 de metri, fapt pentru care se ajunge 9i la
zone ce trebuiesc expropriate Tn plus.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Am Tnjeles. inseamna ca este o Tmbunatalire a proiectului care a fost
depus prima data. Daca colegii consilieri nu au nicio Tntrebare, a9 dori sa
supunem la vot. Muljumesc frumos.

Asistent comisie

Puteji vota.

11 voturi pentru, 0 abjineri, 0 voturi Tmpotriva.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Muljumesc fru mos .

Urmatorul punct de pe ordinea de zi.

Asistent comisie

73.Proiect de hotirare privind imputernicirea Administratiei
Strazilor Tn vederea Tncheierii unui Protocol de colaborare cu
Compania Municipala Energetica Sewicii Bucure9ti S.A. privind
implementarea „Proiectului pilot privind dezvoltarea infrastructurii
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pentru Tncarcarea autovehiculelor electrice 9i hybrid plug-in in
parcarile publice din patrimoniul Municipiului Bucure9ti“

Raport de specialitate de la Direcjia Transporturi 9i de la Direc(ia
Guvernan la Corporativa.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Am Tnjeles ca domnul Teodorescu 9i-a Tncheiat misiunea la Primaria
Capitalei. Dorim sa fie cel care iI inlocuie9te pe domnul Teodorescu. va
rog, cateva cuvinte.

Domnul Atanasiu Filip – Directia Transporturi

Buna ziua. Filip Atanasiu ma numesc, 9ef Serviciu Sistematizare
Trafic 9i prin nota de sewiciu a viceprimarului general am primit atribujiile
de coordonare ale Direcjiei Transporturi. Spere ca o sa avem aceea9i
buna colaborare pe care aji avut-o cu domnul Teodorescu. Proiectul se
Tnscrie Tn politica municipalitalii care e 9i in PMUD 9i toate directivele
europene de incurajare a folosirii transportului nepoluant, deci reducerea
poluarii aerului 9i fonice prin Tncurajarea investijiilor Tn transportul electric
9i totodata Tn PMUD se prevede ca toate zonele noi de parcare ca rezultat
al implementarii acestei politici integrate de parcare vor cuprinde
infrastrucutra pentru alimentare vehicule electrice. Compania Municipala
Energetica Sewicii Bucure9ti S.A. are prins Tn bugetul din lista de investi Iii
pe anul 2022 un proiect pilot in valuare de 3,2 milioane lei pentru instalarea
a 40 de stajii de Tncarcare electrice. Avand in vedere ca parcarile se afla
in administra jia Administrajiei Strazilor, propunem acest protocol de
colaborare pentru demararea acestui proiect benefic pentru bucure9teni 9i
pentru sanatatea populajtel.

(

r

Muljumesc.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Muljumesc 9i eu.

Sunt convins ca o sa avem o colaborare foarte buna, atat cu mine
cat 9i cu colegii mei, consilieri generali, din comisie 9i sper sa fiji la feI de
prompt ca domnul Teodorescu.
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Domnul Atanasiu Filip – Directia Transporturi

Cu siguran Ia.

Muljumesc.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Eu va muljumesc.

Daca colegii no9tri nu au nicio observa jie sau nicio Tntrebare.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

A9 avea eu o Tntrebare. De fapt o observajie. Constat ca parcarile
publice, daca am injeles bine, sunt in administrarea Administrajiei
Strazilor. Am Tnjeles bine, domnule director?

Domnul Atanasiu Filip – Directia Transporturi

Da, da, cum sa nu?

Compania de Parking are Tn gestiune o parte din parcari, nu toate.
Care au fost anexa la contractul de delegare. Are o delegare de atribujii
ale Aministrajiei Strazilor de exploatare Tn numele Administrajiei Strazilor,
forma anexei de la hotararea 494 din 2019 9i acele parcari sunt strict in
delegarea acestora. Restul care sunt in Administra jia Strazilor sunt ale
noastre, ale ora9ului.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Da. injeleg ca astazi suntem Tn situa jia cu cele 2 ma9ini sau 3 care
nu reu9esc sa taie cordonul ombilical. O.K. sa vedem cum funcjioneaza.
Dar asta ma duce cu gandul la altceva legat de acest aspect. $tili probabil
ca posesorii sau utilizatorii de autoturisme electrice sau hybrid pentru a-9i
ob jine gratuitatea Ia ... trebuie sa aplice pentru objinerea unui ... Orice om
cu o oarecare rajiune, se duce 9i cauta aceasta posibilitate la Compania
de Parking, unde bineTnjeles ca nu o gase9te. O gase9te la Dvs., la
Administra jia Strazilor. Mi se pare, hai sa-i spunem, ciudat.
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Domnul Atanasiu Filip – Direc jia Transporturi

Da. Am injeles. intradevar .. .

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Mai ales ca, iertaji-ma ca va Tntrerup. Mai ales ca in site-ul companiei
de parking nu gase9ti nicio referire la situajia ca atare. Adica macar acolo
sa fie un anun{. Pentru objinerea vignetei, te duci pe site-ul Administrajiei
Strazilor. Probabil ca de jena nu au spus-o.

Domnul Atanasiu Filip – Direc jia Transporturi

Da. Am injeles. Aveji dreptate. ’intradevar hotararea cu gratuitatea e
dinainte sa apara compania, sa fie delegat serviciul de exploatare. O sa
rog colegii de la parking, de la sewiciul nostru de reglementare parcari sa
faca o adresa 9i ia Administra jia Strazilor 9i la companie sa se regaseasca
aceste informatii pe site-ul arnbelor institujii.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

N-ar fi normal ca gratuitatea ca atare sa o ob jina aplicantul de la
Compania de Parking pentru ca se refera la parcare gratuita.

Domnul Atanasiu Filip – Direc jia Transporturi

Am injeles.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

. .. sa amendam regulamentul?

Domnul Atanasiu Filip – Directia Transporturi

Haideji sa va explic care ar fi problema, Proprietarul, dejinatorul
tuturor parcarilor este Administra jia Strazilor. §i hotararea prin care s-a
reglementat aceasta gratuitate e in aplicare de dan9ii. Compania este doar
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prestator de servicii 9i ei ar zice domle avem competenla doar pe parcarile
care ne-au fost date Tn gestiune sau nu au dan9ii calitatea sa verifice
actele depuse de ...

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Eu cred, stimate domn, ca logica aplicabila este invers. sa ne
gandim mai Tntai ce i-ar fi mai u9or cetajeanului, nu ce ne-ar fi noua mai
u9or sau ceea ce ne Tmpiedica pe noi sa ajungem Tntr-o stare de
normal itate.

Domnul Atanasiu Filip – Directia Transporturi

O.K. Ne gandim 9i cooptam 9i compania sa elibereze aceste vignete.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Pai compania ar trebui s-o faca, nu 9i ei s-o faca. Acea vigneta se
refera la parcare 9i avem o companie de parking.

Domnul Atanasiu Filip – Direcjia Transporturi

Da, numai ca v-am zis, au un privat care i s-a dat in administrare, in
exploatare. Ar putea sa ridice problema ca acea vigneta costa sau
acjiunea Tn sine 9i nu face obiectul contractului de delegare care tot
consiliul ...r

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Pai pana Ia s-ar putea, domnule director, hai sa Tncercam sa ne
lamurim, sa-i Tntrebam. Bai frajilor, nu vreji sa faceji voi lucrul asta? Pentru
ca e firesc sa-I faceji voi. Se completeaza contractul ala. Ce, e aparte?

Domnul Atanasiu Filip – Directia Transporturi

Nu. Aveji dreptate. Le facem adresa la amandoi 9i Ti chemam sa
stam la discujii.
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Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Pentru ca Tncurcam lurnea. sa 9tili ca eu am prirnit cel pujin 10-12
telefoane de la cunoscuji care ma Tntreaba cum objin.

Domnul Atanasiu Filip – Directia Transporturi

Aveji dreptate. Nu e transparenla nici pe site-ul nostru. O.K. Mi-am
notat. Muljumesc.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Muljumesc domnului §uhan, muljumesc domnului director. (

va rog sa supune li la vot.

Muljumesc.

Asistent comisie

Puteji vota.

8 voturi pentru, 4 abjineri, 0 voturi Tmpotriva.

76.Proiect de hotarare privind transmiterea unui tronson din
artera de circulajie B-duI Theodor Pallady, sector 3, din
administrarea Administratiei Strazilor Bucuresti Tn administrarea
Sectorului 3 al Municipiului Bucure9ti, pe perioada executirii
lucrarilor, in scopul realizarii untIl pasaj rutier suprateran 9i
amenajarii Ia sol aferente acestuia

r

Raport de la Direc jia Transporturi 9i de la Direc jia Patrimoniu.

Domnul Presedinte Melciu Florin

va rog, cateva cuvinte de la direcjia de specialitate pentru acest
proiect.
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Domnul Atanasiu Filip – Directia Transporturi

Da, buna ziua, din nou

Avem o solicitare din partea sectorului 3. Dan9ii acolo lucreaza 9i au
avizat sa zicem un pasaj suprateran pentru zona accesului la zona
comerciala 9i ca sa poata sa continue lucrarile 9i amenajarile Ia sol in
special, au nevoie de aceasta aprobare de trecere temporara Tn

administrarea dan9ilor a acestei po4iuni din Theodor Pallady.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Muljumesc frumos.

Banuiesc ca domnul consilier general Pavel 9tie.
supunem la vot.

Haide li sa

Muljumesc frurnos.

Domnul Consilier Pavel Marius Adrian

Eu sper ca din partea PMB-ului sa se dea acordul 9i pentru
executarea celorlalte 2 pasaje. Vorbim doar de unul dintre ele. Ar trebui
sa fie trei Tn zona aia. Da, asta e o nazuin Ia a mea proprie 9i personala.

Domnul Atanasiu Filip – Directia Transporturi

Daca-mi permite li sa intervin. Celelalte 2 pasaje dupa zona IKEA,
Pallady e in administrarea CNAIR.(

Domnul Consilier Pavel Marius Adrian

gi 9oseaua cajelu 9i drumul Tntre tarlale?

Domnul Atanasiu Filip – Directia Transporturi

Ce este peste giratoriul acela este la CNAIR.



Domnul Consilier Pavel Marius Adrian

Pai da. Unul e la CNAIF: 9i unul ... lipsesc oare9ce hartii de la Dvs.,
care ar fi trebuit date Primariei Sector 3, dar asta e alta discujie.

Domnul Atanasiu Filip – Directia Transporturi

Cred ca 9tiu 9i dan9ii. Lucram Tndeaproape. N-au avut probleme cu
noi pana acum.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Muljumesc.

Haideji sa Tncercam sa rezolvam 9i acea problema Tntre primarie 9i
Direc jia de Transporturi ca sa-I punem pe ordinea de zi pe urmatorul.

r

Haideji sa-I supunem la vot pe acesta.

Asistent comisie

Puteji vota.

10 voturi pentru, 1 abjinere, 0 voturi Tmpotriva.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Muljumesc frumos.

Urmatorul punct de pe ordinea de zi.

Asistent comisie

68.Proiect de hotarare privind transmiterea arterei de circulatie
intrarea Laurenjiu M. Popescu, doctor, Tnscrisa Tn cartea funciara cu
nr. 242272, ce aparjine domeniul public al Municipiul Bucure§ti Tn

administrarea Sectorului 6 al Municipiului Bucure9ti

Raport de specialitate de la Direc jia Patrimoniu.
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Doamna Director executiv Per9unaru Mariana – Direc jia Patrimoniu

Buna ziua, Mariana Per9unaru sunt.

Este vorba de un fost drum de exploatare pe care in 9edinjele
urmatoare l-am declarat domeniu public al municipiului Bucure9ti ce a fost
Tnscris Tn cartea funciara ca domeniul public al municipiului Bucure9ti cu
destina jie de drum. Dupa Tnscrierea Tn cartea funciara, a fost atribuita
denumirea 9i acum avem proiect de hotarare de transmitere Tn

administrare Consiliul Local al sectorului 6. in spe P, toate drumurile de
exploatare, in principiu, au avut Tn administrarea consiliilor locale de sector
dupa anii -90.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Muljumesc frumos, doamna directoare.

Daca nu sunt interven Iii din partea colegilor, va rog frumos sa-I
supunem la vot.

Asistent comisie

Pute li vota.

8 voturi pentru, 3 ablineri, 0 voturi impotriva.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Muljumesc frumos.

Urmatorul punct de pe ordinea de zi, va rog.

Asistent comisie

72.Proiect de hotirare privind aprobarea Regulamentului de
amplasare a stajiilor de incarcare a autovehiculelor electrice

Raport de speciatitate de la Direc jia Urbanism.
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Doamna lonescu Valentina – Direc jia Urbanism

Exact a9a cum am scris in dispozijiile generale ale regulamentului,
se dore9te a fi un cod de reguli de urbanism 9i de la mediu privind
amplasarea stajiilor de Tncarcare a autovehiculelor electrice din spajiul
urban. Pe masura ce trece timpul, sunt tot mai multe cereri 9i Tntrucat ele
nu sunt reglementate de nicio lege, s-a impus elaborarea acestui
regulament privind amplasarea lor Tn func jie de zona, modul de a se
amplasa 9i a9a cum scrie Tn regulament, ele au fost asimilate mobilierului
urban 9i care pot fi autorizate ne in baza legii 50 fie pentru cele care nu
sunt montate cu fundajie, avizul de amplasament reglementat de acest
regulament .

Domnul Presedinte Melciu Florin

Muljumesc frumos. Cu rugamintea sa vina personal directorul de la
Urbanism, domnul Matei, ca direcjia aceasta Tn Primaria Capitalei este mai
pr.ejioasa. Daca n-o sa fie dansul de fa@, iI scoatem de pe ordinea de zi.

Muljumesc.

Domnul Consilier Pavel Marius Adrian

Domnul Melciu, oricum tuturor stajiilor de reTncarcare le trebuie o
auroriza jie, doar nu alimentam de la troleibuz stajia 9i avern un fir care
plute9te.

Doamna lonescu Valentina – Directia Urbanism
r

Eu vroiam sa va spun ca chiar se impune a fi implementat mai
repede .. .

Domnul Consilier Pavel Marius Adrian

Chiar e obligatoriu.
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Doamna lonescu Valentina – Directia Urbanism

, „ pentru ca avem 9i noi de amplasat prin Administra jia Strazilor, prin
Direcjia de Transporturi, sunt foarte multe cerin je 9i stam pe Ioc, ca sa zic
a9a

Domnul Consilier Pavel Marius Adrian

Deci e un proiect care n-ar fi trebuit. Aveji baza legala din punctul
meu de vedere, dar hai sa facem ca sa aplaudam ca am mai facut o hartie
9i aratam competen ja actualei administra Iii.

Doamna lonescu Valentina – Directia Urbanism

Eu fmi menjin punctul de vedere ca este nevoie pentru ca, repet, nu
sunt reglementate de nicio legisla jie aceste statii de Tncarcare.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Muljumim frumos. Cu rugamintea la cei de la DATJ sa iI supunem la
vot

Asistent comisie

Puteji vota.

9 voturi pentru, 3 ajineri, 0 voturi impotriva.

77.Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii C.G.M.B. nr.
603/26.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici
aferenti obiectivului de investijii “Penetrajie Prelungirea Ghencea -
Domne9ti 9i Supralirgire Bulevardul Ghencea Tntre Strada Bra9ov 9i
Terminal Tramvai 41 “

Raport de specialitate de la Direc jia Generala Investijii.

Domnul Director General Aflat catalin – Direcjia Generala Investijii

Buna ziua
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catalin Aflat este numele meu.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Te salutam, domnule director. va muljumesc pentru prezenla.

va rog, cateva cuvinte despre acest proiect.

Domnul Director General Aflat catalin – Direcjia Generala Investi Iii

Am introdus revizuirea indicatorilor tehnico-economici aferenji
Prelungirii Ghencea, ca urmare a revizuirii de catre consultat, respectiv
Energetica, a valorii devizului general. A rezultat o cre9tere de 25%. Aici
am avut o serie de discu iii cu cei de la Trust, care sunt in prezent
antreprenorii 9i executa acest proiect. El acuzau o cre9tere substanjiala
care nu este acoperita de ordonanja 47 cu care a fost adijionat contractul
pe care-1 au dan9ii 9i care ordonanla acopera undeva Ia 36cy, din costuri,
bineTnjeles Tn func jie de indicii INS 9i raportat Ia data certidicatului sufera
diverse modificari, sunt undeva Ia 35%, revizuirea calculata de consultant,
a rezultat ca fiind 25'7,. Este vorba doar de o actualizare a divizului general
al investijiei.

r

Daca aveji Tntrebari, va rog.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Muljumesc frumos, domnule director.

Daca nu aveji nicio intrebare, va rog sa supuneji la vot.
r

Asistent comisie

Puteji vota .

9 voturi pentru, 2 abjineri, 0 voturi impotrivi.

Acestea au fost punctele, domnule pre9edinte.
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Domnul Presedinte Melciu Florin

Muljumesc frumos. Muljumesc frurnos 9i dumneavoastra.
Muljumesc frumos colegilor consilieri generali pentru prezen B 9i ne
revedem .

Declar 9edinja Tnchisa.

Pre9edinte,

Melciu

/

Secretar,

Rau Gabriel

/
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