
Proces-verbal al 9edin+ei Comisiei de Transport 9i mobilitate urbana
din cadrul CGMB din data de 29.09.2022, ora 9,30

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

Absenji: Militaru Marian catalin (suspendat).

§edinta 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 9edintei de
Consiliu General din data de 29.09.2022.

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

Asistent comisie

Buna ziua, domnule pre9edinte. Este cvorum.

Domnul Pre$edinte Melciu Florin

Vi rog sa citili ordinea de zi.

Asistent comisie

Proiect de hotarare pentru modificarea anexelor nr. 1 gi nr. 2 din
Hotararea C.G.M.B. nr. 690/18.10.2018 modificata prin Hotararea
C.G.M.B. nr. 282/02.06.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici 9i a Studiului de oportunitate „Achizijionare mijloace de
transport mai putin poluante necesare Tmbunatatirii transportului public de
calatori Tn Municipiul Bucure9ti” finanjate prin fondul pentru Mediu.

§i mai este un punct venit acum, Proiect de hotarare privind
reorganizarea Administrajiei Strazilor Bucure9t i 9i aprobarea
organigramei, a nurnarului total de posturi, a statului de funcjii 9i a
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Regulamentului de Organizare 9i Functionare a acesteia. Raport de la
Direcjia Managementul Resurselor Umane. Daca doriji sa iI punem 9i pe
acesta pe ordinea de zi?

Domnul Pre$edinte Melciu Florin

TI punem. va rog, a9 vrea ca cineva sa fie prezent sa ne prezinte Tn
cateva cuvinte despre organigrama, cate posturi sunt, cate posturi
vacante, daca au fost facute actualizari, daca s-a redus sau a crescut
numarul organigramei? Muljumesc.

Asistent comisie

Este prezent de la Direc jia Management Proiecte cu Finanjare
Externa, vad ca este cineva logat Tn platforma.

Domnul Pre9edinte Melciu Florin

Haideji sa trecem la primul punct de pe ordinea de zi.

Asistent comisie

Proiect de hotarare pentru modificarea anexelor nr. 1 gi nr. 2 din
Hotirarea C.G.M.B. nr. 690/18.10.2018 modificata prin Hotararea
C.G.M.B. nr. 282/02.06.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici 9i a Studiului de oportunitate „Achizijionare mijloace de
transport mai pujin poluante necesare Tmbunatalirii transportului
public de calitori in Municipiul Bucure9ti“ finan jate prin fondul
pentru Mediu.

Daca puteji spune cateva cuvinte despre proiect.

Domnul Sef Serviciu Management Proiecte lstrate Cristian – Directia
Management Proiecte cu Finantare Externa

Pentru proiectul cu autobuze, noi avem finanjare de la AFM. 9tili,
avem o decizie a CNSC prin care este necesara modificarea studiului de
oportunitate. Practic momentan noi avem contractul cu AFM sistat.
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A9teptam finalizarea licitajiei pentru a putea sa-i anunlarn debtocarea
contractului 9i sa primim banu Iii, bineTnjeles.

Asistent comisie

Esteprezent 9i dornnul director de la Transporturi.

Domnul Pre9edinte Melciu Florin

va rog, domnule director.

Domnul Director Executiv Atanasiu Filip – Direcjia Transporturi

Buna ziua

Avem un proiect de hotarare, modificarea a 2 anexe de la o hotarare
din 2018, care a mai fost modificata 9i anul acesta, in primavara, privind
indicatorii tehnico – economici- 9i studiul de oportunitate privind
achizijionarea mijloacelor de transport mai pujin poluante, necesare
Tmbunatalirii transportului public de calatori Tn Municipiul Bucure9ti, in
principiu deci cele 100 de troleibuze 9i 100 de autobuze hibrid, in baza
contractului de finanjare nerambursabila cu Administra jia Fondului de
Mediu. Aceasta modificare a survenit conform deciziei CNSC din 16.09
a.c. ... contestajia formulata, iar Tn urma acestei decizii CNSC, ne-au
comunicat ca trebuie sa luam masuri de remediere privind capacitatea de
transport, graficul de livrare 9i valoare estimata a contractului. Aceasta
solicitare a fost transmisa 9i Ia STB 9i la TPBI, ne-a fost comunicat
acceptul, modificat studiul de oportunitate 9i Tn consecinla aceasta
hotarare propune sa modificam anexa 1 care erau indicatorii tehnico-
economici 9i anexa 3 care era studiul de oportunitate.

Daca aveji alte Tntrebari.

Domnul Pre9edinte Melciu Florin

Daca nu mai sunt Tntrebari, va rog frumos sa-I supuneji la vot.
Muljumesc frumos.
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Asistent comisie

Puteji vota.

Domnul Consilier Covaci Florin

Florin Covaci „pentru“

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

„Pentru“

Doamna Consilier Stoica loana

„Pentru“

Domnul Consilier Calen+aru Nasi

„Pentru“

Doamna Consilier sandulescu Nina

„Pentru“

Asistent comisie

5 voturi pentru exprimate verbal.

Doamna Ciceala, daca puteji vota.

Deci Tn platforma sunt 5 voturi pentru gi 1 vot de ablinere. Plus
cele 5 verbal. in total 10 voturi pentru §i 1 abjinere. §i O voturi
im potrivi.

Al doilea punct, Proiect de hotarare privind reorganizarea
Administrajiei Strazilor Bucure9ti 9i aprobarea organigramei, a
numarului total de posturi, a statului de funcjii 9i a Regulamentului
de Organizare 9i Funcjionare a acesteia.
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Este prezenta doamna director Geta Dragoi.

Doamna Director Executiv Geta Dragloi – Direcjia Managementul
Resurselor Umane

Buna ziua

La 9edin ja mare or sa vina 9i directorii celor doua institu Iii 9i or sa va
prezinte pe larg. Ei au 9i o nota de fundamentare. in cateva cuvinte, 9i-au
pastrat numarul de posturi ambele institu Iii. La Strazi au desfiinjat direcjia
de parcaje, sunt preluate de Companie 9i au lasat doar un serviciu de
monitorizare, au infiin jat o direc jie de ... are atribujii in ROF. Plus
Tnfiinjarea unor noi locuri de parcare. Tot cei de la Strazi se ocupa sa
gaseasca locuri de parcare 9i ...

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

§i sa Ie dea in administrarea ...

Doamna Director Executiv Geta Draqoi – Direcjia Managementul
Resurselor Umane

Da, da

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Gratuitatea pentru parcare pentru automobilele electrice. Ideea e sa
le dea Administrajia Strazilor, nu Compania de Parking. Asta trebuie
modificat .

Doamna Director Executiv Geta Draqoi – Directia Manaqementul
Resurselor Umane

Au Tnfiinjat o direcjie de vignete 9i stajii electrice.



Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Trebuie modificat regulamentul. E aiurea ca omul sa se adreseze
pentru a objine gratuitatea Tn contextul in care este proprietar al unui
autoturism electric sau hibrid 9i are gratuitate conform hotararii noastre,
sa se duca nu la Compania de Parking, sa se duca la Administrajia
Strazilor. $i inca ceva. Sub supravegherea. Adica monitorizarea
corectitudinii parcarii o face tot Compania de Parking. Ma injelegeji? E
complet aiurea. T9i Tnfiinjeaza direc jie pentru treaba asta.

Deci votul meu este „Tmpotriva”.
Nu-i trebuie deloc monitorizare

Doamna Director Executiv Geta Draqoi – Direc jia Managementul
Resurselor Umane

Ce pot sa vi spun este ca o obliga jie de a face conform ... de scutire
de nescutire ... sa dea o companie. A9a cum nici compania de cimitire n-
o sa va dea niciodata certificate de inhuman. Asta nu are dreptul sa faca.
Restul

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

De ce nu are dreptul sa faca? Daca e Compania de Parking, deleaga
aceasta competenla.

Doamna Director Executiv Geta Draqoi – Direc jia Manaqementul
Resurselor Umane

E companie. Trebuie sa o plate9ti. Cu cat o plate9ti? Ce scrie Tn
contract?

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

O.K. Trebuie gasita o formula. ii dai 5 bani. Dar e aberant sa TI trimiji
pe ceta jean in alta parte, cand sediul va fi aici la Compania de Parking.
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Doamna Director Executiv Geta Draqoi – Direcjia Manaqementul
Resurselor Umane

Directorul de acolo vede cum funcjioneaza. Are direcjie cu 2
oameni? Nu. Fiecare direc jie are cel pujin 10 posturi.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Domnule pre9edinte, Tmi cer scuze ca va deranjez. A venit doamna
director. Sigur, dumneaei prive9te lucrurile 9i pe buna dreptate, din punct
de vedere al resurselor umane, daca unst Tndeplinite condijiile legale...

Domnul Pre$edinte Melciu Florin

Sunt de acord cu dumneavoastra. Dansa nu are cum sa vada exact

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

... de la Administra jia Strazilor 9i directorul de la Compania de
Parking sa gasim o alta rezolvare. Dumneavoastra remarcaji, cred, ca
vrea sa Tnfiinjeze un serviciu de vignete. Nu se poate.

Domnul Pre9edinte Melciu Florin

Nu vreau sa iau apararea doamnei director de la resurse umane, dar
dansa vede doar legalitatea posturilor 9i organigrama, adica .. .

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Pentru ca nu este nimeni de la Administrajie 9i nici de la Compania
de Parking, propun sa scoatem de pe ordinea de zi. Doamna director
sus jine strict din punctul de vedere al resurselor umane.

Doamna Director Executiv Geta Dragloi – Directia Manaqementul
Resurselor Umane

Puteji pune Tntrebari 9i Tn 9edin P. La 9edinla vor fi.
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Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Ca sa fim consecvenji cu noi Tn9ine, propun sa iI scoatem de pe
ordinea de zi. Oricum eu votez „impotriva“.

Domnul Pre9edinte Melciu Florin

TI scoatem de pe ordinea de zi. Poate directorul de acolo sa ne
explice mai clar 9i Tl chemam 9i pe directorul de la Strazi 9i pe directorul
de la Parking 9i sunt convins ca gasim o solu jie in care cele doua institu Iii
sa funcjioneze corect. A9a ca rugamintea, it scoatem 9i Tl bagam data
viitoare.

Domnul Consilier Covaci Florin

Domnule pre9edinte, o menjiune. Totu9i sa supunem la vot proiectul
acesta 9i daca are aviz negativ, putem sa-I reintroducem Tn 9edinja
urmatoare. E propunerea mea. Florin Covaci.

Domnul Pre$edinte Melciu Florin

Ramane sa supunem data viitoare 9i organigrama de la Strazi cu
care eu sunt de acord 9i cea de la Parking.

Asistent comisie

Domnule pre9edinte, iI scoateji de pe ordinea de zi sau Tl supuneji
la vot?

Domnul Pre9edinte Melciu Florin

iI scoatem de pe ordine de zi.

Asistent comisie

Acestea au fost punctele, domnule pre9edinte.



Domnul Pre9edinte Melciu Florin

Muljumesc frumos.

Pre9edinte, Secreta r,

Rau Gabriel


