
Proces-verbal al 9edin+ei Comisiei de Transport 9i mobilitate urbana
din cadrul CGMB din data de 10.10.2022, ora 8,30

Prezenta: Melciu Florin, Rau Gabriel, Hazarian Constantin, Nicolaie
George, Ciceala Ana Maria, Covaci Florin, Milea Dan, Stoica loana.

Absent: Militaru Marian catalin (suspendat), §uhan Valeriu Nicolae,
Calenjaru Nasi, Pavel Marius Adrian, sandulescu Nina.

§edinta comisiei se desfa9oara prin mijloace electronice, printr-o
platforma online de videoconferin{a, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
94/2020.

Ordinea de zi: avizarea proiectelor de hotarare ale §edintei de
Consiliu General din 10.10.2022.

Participa domnul Primar General Nicu9or DAN, domnul Bogdan
Suditu, din partea Direcjiei Generale Management Proiecte cu Finanjare
Externa doamna lsabela Popescu, tar din partea Direcjiei Planificare
Investijii doamna Madalina Hristu.

Domnul Presedinte Metciu Florin

Buna ziua.

va rog sa citili ordinea de zi 9i sa intram Tn discu Iii.

Muljumesc.

Asistent comisie

1. Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii cererii de
finantare cu titlul ”Hub mobilitate 9i management urban” in cadrul
apelului de proiecte PNRR/2022/C10 – Fondul local - 1.1.2, a
Notei de fundamentare a investitiei si a cheltuielilor aferente
proiectu lui .
Raport de la Direcjia Management Proiecte cu Finanjare Externa,
Direcjia Informatica 9i Direc jia Generala Urbanism 9i Amenajarea
Teritoriului

2. Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii cererii de
finan+are cu titlul “Achizitionarea de vehicule nepoluante pentru
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transportul public metropolitan Bucure9ti llfov - microbuze
electrice” in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10 9i a
cheltuielile aferente proiectului.
FRaport de la Direc jia Generala Investijii 9i Direc jia Generala
Management Proiecte cu Finanjare Externa.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Mai avem, am injeles de la Direc jia Investijii, ca mai sunt inca 3
proiecte. inca n-au apucat sa fie puse. Am avut doar titlurile lor. Dar pentru
lucrul asta, ca sa fim mai practici, am rugat-o pe doamna Hristu sa vina sa
explice colegilor no9tri consilieri generali 9i sa le adaugam 9i pe acestea
pe ordinea de zi.

Muljumesc. Haide li sa incepem cu primul punct de pe ordinea de zi.

Asistent comisie

1. Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii cererii de
finanjare cu titlul “Hub mobilitate 9i management urban“ in
cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C'10 - Fondul local -
1.1.2, a Notei de fundamentare a investitiei gi a cheltuielilor
aferente proiectului.

Domnul Suditu Boqdan

Buna ziua. Sunt Bogdan Suditu 9i Tmpreuna cu colegii din cele trei
direcjii menjionate, Directia Fonduri Europene, Directia Informatica 9i
Directia Urbanism 9i amenajarea teritoriului, am scris acest proiect care
se Tncadreaza pe de o parte in activita{ile pe care Primaria Municipiul
Bucure9ti trebuie 9i inten+iona sa le realizeze, respectiv actualizarea 9i
dezvoltarea bazei de date urbane, care integreaza informajii spajiale
detinute de foarte multe directii 9i este un proces Tn derulare Tn momentul
asta de identificare a tuturor datelor 9i informajiilor prin care Primaria
Municipiul Bucure9ti prin directiile de specialitate Ie produce in a9a feI
Tncat sa avem un sistem functional care sa ajute mai departe pe de o parte
la realizarea ei sau opera{ionalizarea unui certificat urbanism digital catre
informajii care sa ajute registrul spa{iului verde, registrul construc{iilor etc.
9i pe de alta parte proiectul intentioneaza sa anticipeze o nevoie pe care,
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de fapt o sarcina pe care legea mobilitalii urbane aflata Tn Parlament Tn
dezbatere o impune Primariei Municipiului Bucure9ti, respectiv obligatia
de a dejine 9i operajionaliza un centru de date local Metropolitan cu date
privind mobilitatea urbana. Oportunitatea oferita de PNRR se Tncadreaza
9i se potrive9te foarte bine cu aceste nevoi identificate la nivelul Primariei
Municipiului Bucure9ti 9i Tn acest context ceea ce intentiona initial sa se
realizeze cu bani din bugetul Primariei Municipiul Bucure9ti, respectiv
opera{ionalizarea acestui hub, centru de date, centru de mobilitate urbana,
centru de planificare urbana 9i pe de alta parte achizitie de hard, soft 9i de
pregatire de personal in interiorul Primariei Municipiului Bucure9ti, se
propune a se realiza Tn acest moment prin acest proiect cu fonduri
europene. Este o oportunitate de asemenea de a se amenaja o cladire
achizijionata monument istoric, achizitionata Tn urma cu patru ani de
Primaria Municipiului Bucure9ti 9i care nu a mai fost folosita de atunci, care
nu are o destinatie 9i care poate sa fie 9i trebuie sa fie acest hub de
management turban de mobilitate 9i Tn viitor centru de planificare urbana
si teritoriala.

va multumesc.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Multumesc, domnul Suditu

Eu sunt de acord cu acest proiect. Singura rugaminte, cand are
legatura cu comisia de urbanism, are 9i legatura cu comisia de urbanism,
a9 vrea sa fie trecut 9i la colegii no9tri de la comisia de urbanism pentru a
nu fi 9tirbita din autoritatea comisiei de urbanism. Daca colegii no9tri,
colegii consilieri doresc sa intervina, daca nu, supunem la vot.

Multumesc

va rog, domnul Hazarian.

Domnul Consilier Hazarian Constantin

De nu a intrat Tn comisia de urbanism? ca banuiesc ca nu au aflat
peste noapte ca se poate finanja aceasta finanjare prin PNRR.
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Domnul Primar General Nicu$or DAN

Da, dupa cum 9tili, exista la Direcjia noastra de Fonduri, pe de o
parte exista lipsa directorului care se ocupa. A plecat de cateva zile. Pe
de alta parte, tot acest PNRFR, ghidul final a fost aprobat vineri dupa
amiaza, deci curnva am lucrat cu totii Tn orb, asta e motivul pentru care
mai rnulte proiecte au venit vineri dupa amiaza.

Domnul Consilier Hazarian Constantin

Da. Nu am apucat sa vad proiectul. Muljumesc de explicatii.

Doamna lsabela Popescu – Directia Generala Management
Proiecte cu Finanjare Externa

... ordinul Ministrului Dezvoltarii Lucrarilor Publice 9i Administrajiei
nr. 2615, care, a9a cum a spus domnul primar, a fost publicat Tn Monitorul
Oficial vineri dupa-amiaza 9i prin acest ordin se prevede ca depunerea de
proiecte trebuie sa aiba Ioc Tn 14 octombrie, adica vinerea aceasta. Vineri,
imediat cum a aparut, am lucrat intens 9i de aceea este aceasta Tntarziere.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Am injeles. Muljumirn frumos direcjiilor de specialitate dar 9i cu
rugamintea sa avem cat se poate, O.K., este un caz de urgen@ 9i
injelegem aceasta urgenji, dar rugamintea sa le avem noi materialele
pentru a le consulta.

Muljurnesc frumos.

Haideji sa supunem la vot.

Asistent comisie

Puteji vota.

7 voturi pentru, 1 abjinere, 0 voturi impotrivi.



Domnul Presedinte Melciu Florin

Muljumesc.

Urmatorul punct de pe ordinea de zi.

Asistent comisie

2. Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii cererii de
finanjare cu titlul “Achizijionarea de vehicule nepoluante
pentru transportul public metropolitan Bucure9ti llfov -
microbuze electrice“ in cadrul apelului de proiecte
PNRR/2022/C10 98 a cheltuielile aferente proiectului.

Domnul Presedinte Melciu Florin

cateva cuvinte de la Direc jia de specialitate?

Doamna Director Executiv Hristu Madalina – Directia Planificare
Investiti i

Dupa cum 9tili, am pregatit 9i vineri am intrat cu acest proiect. Ne
dorim sa achizijionam 60 de microbuze electrice, 50 pentru noi, 10 pentru
Primaria Snagov. Am facut parteneriat vineri cu dan9ii. Avem traseu, avem
toate fundamentarile necesare 9i prin acest proiect vom face o
accesibilizare Tn cartierele greu accesibile pentru autobuze troleibuze,
sunt electrice microbuzele 9i consideram ca este o oportunitate buna
pentru PMB 9i pentru STB sa reu9im sa le achizijionam prin PNRR. Pe
langa acest proiect, in weekend am lucrat Ia inca trei proiecte noi. Daca
fmi permiteji, o sa spun despre ce este vorba. Vor veni la dumneavoastra
imediat, acum se printeaza 9i se transmit catre juridic. Pe PNRR mai
putem achizitiona 8 troleibuze. Asta este suma maxima posibila. 8
troleibuze de 12 m cu autonomie de 20 de km, mai avem posibilitatea sa
luam 70 de autobuze de 10 m, autobuze electrice. Asta este lungimea
permisa prin ghidul aparut vineri dupa amiaza pentru traseele de noapte
9i inca 65 de autobuze pentru traseele de zi, suma eligibila pe PNRR este
100 de milioane de euro aproximativ. Noi am Tmparlit in doua proiecte de
zi 9i de noapte pentru ca in cazul Tn care nu am fi putut 9i a fi neeligibili
declaraji pe o valoare atat de mare, pe 100 de milioane, am preferat sa
facem doua proiecte, unul pentru autobuze de zi, unul pentru autobuze de
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noapte 9i Tn felul acesta sa avem 9ase macar pentru jumatate, noi avem
fundamentari avem studii de oportunitate facute de catre STB, proiectele
sunt mai mult decat eligibile, cofinanjarea nu exista sunt 100% eligibile pe
fonduri, acestea sunt cele trei proiecte suplimentare pe langa cel cu
microbuzele pe care vi le aducem Tn atenjie acum la comisii.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Muljurnesc frumos.

Daca colegii no9tri au Tntrebari, daca nu, va rog sa supune li la vot.

Asistent comisie

Puteji vota .

8 voturi pentru, 0 abjineri, 0 voturi Tmpotriva.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Mu ljumesc.

Urmatorul punct de pe ordinea de zi, va rog.

Asistent comisie

Domnule pre9edinte, acestea au fOBt cele doua puncte. Doriji sa
intre 9i proiectele despre care a vorbit doamna director?

Domnul Presedinte Melciu Florin

va rog frurnos sa le citim titlurile 9i la fiecare dintre ele sa le supunem
dezbaterii ca sa intre pe ordinea de zi, va rog.

Muljurnesc.



Asistent comisie

3. Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii cererii de
finan}are cu titlul „innoirea parcului de vehicule destinate
transportului public prin achizijia unui numar de 8 troleibuze
din gama de 12m cu autonomie de minim 20 km“ in cadrul
apelului de proiecte PNRR/2022/C10 9i a cheltuielilor
aferente proiectului.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Muljumesc.

Eu am luat aceste titluri 9i le-am pus pe comisia de transport, dar
daca nu sunt Tntrebari, sa supunem la vot, va rog.

Asistent comisie

Puteji vota.

7 voturi pentru, 1 abjinere, 0 voturi Tmpotrivi.

Domnul Consilier Hazarian Constantin

Domnule pre9edinte, nu am vazut aceste proiecte, Unde le putem
vedea?

Doamna Director Executiv Hristu Madalina – Direc jia Planificare
Investijii

Vi Ie transmit eu

Domnul Presedinte Melciu Florin

Aceste proiecte sunt pe fonduri europene. De aceea am acceptat sa
le punem sa intre Tn 9edinji.

Urmatorul punct de pe ordinea de zi, va rog.
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Asistent comisie

4. Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii cererii de
finanjare cu titlul „Achizijionarea de vehicule nepoluante
pentru transportul public – autobuze electrice din gama de
10 m - trasee de noapte“ in cadrul apelului de proiecte
PNRR/2022/C109i a cheltuielilor aferente proiectului.

Doamna Director Executiv Hristu Madalina – Directia Planificare
Investitii

Am prezentat acest proiect mai devreme.

Este vorba de achizitia a 70 de autobuze electrice Ia 10 m lungirne.
Conform studiilor facute de catre STB, daca doriji va pot prezenta 9i
traseele pe care Ie vom inlocui pe cele vechi, se Tnlocuiesc autobuzele
Euro, 3 Euro 4 cu autobuze electrice, se Tnlocuiesc autobuze Tn zone mai

greu accesibile 9i aglomerate 9i autobuze care ar trebui casate daca
durata de viala este depa9ita de mult. Avem posibilitatea sa achizijionam
9i stajiile de Tncarcare lenta 9i care acestea vor fi rnontate la autobazele
STB 9i mai putem achizi+iona 9i 24 de stajii de Tncarcare rapida care pot fi
amplasate la capetele traseelor.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Am Tnteles. Multumesc. in legatura cu liniile traseelor ce trebuie
Tnlocuite, sunt sigur ca cei de la STB 9i-au facut strategia 9i 9tiu exact ce
autovehicule depa9ite ca 9i termen de rulaj trebuie Tnlocuite. Muljumesc
frumos. Daca nu sunt Tntrebari de la colegii no9tri consilieri generali, va
rog sa supune li la vot.

Asistent comisie

Puteji vota.

7 voturi pentru, 1 abjinere, 0 voturi Tmpotriva.



5. Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii cererii de
finanjare cu titlul „Achizijionarea de vehicule nepoluante
pentru transportul public – autobuze electrice din gama de
10 m - trasee de zi“ in cadrul apelului de proiecte
PNRR/2022/C10 9i a cheltuielilor aferente proiectului.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Banuiesc ca este aceea9i depunere, unele sunt de zi, unete sunt de
noapte. Sper sa avem succes Tn cadrul programului PNRR.

Doamna Director Executiv Hristu Madalina – Directia Planificare
Investitii

§tili probabil ca cele 22 de troleibuze pe proiectul depus la lansarea
PNRF?-ului, au avut cateva planificari solicitate 9i ne a9teptam Tn cel mai
scurt timp sa fim in faza de contractare. Ini{ial noi am avut plafon pentru
depunere. Bucure9tiul n-a putut sa depuna decat doua pentru 22 de
troleibuze. Acum, in aceasta etapa PNRFR, etapa 2 se poate depune fara
plafon. Cine depune primul, acela este eligibil. Bugetul maxim ne-a facut
sa luam aceste decizii 9i sa stabilim aceste sume pe care pe care urmeaza
sa depunem.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Am Tnteles. Banuiesc ca de asta a fost 9i urgen ja depunerii
documentajiei 9i intrarea Tn comisie.

Multumesc frumos

Daca colegii no9tri nu au nicio obiecjiune, va rog sa supuneji la vot.

Asistent comisie

Puteji vota.

7 voturi pentru, 1 abjinere, 0 voturi Tmpotriva.



Domnul Presedinte Melciu Florin

Acestea au fost punctele.

Domnul Primar General Nicu$or DAN

Domnule pre9edinte, daca-mi permiteti 30 de secunde.

Domnul Presedinte Melciu Florin

va rog frumos, domnule Primar General.

Domnul Primar General Nicu9or DAN

Aji votat Tn 9edinja trecuta a comisiei de vineri cred sau de joi, ati
votat proiectul cu tramvaiele de 27 de metri. Intentionez sa depun un
arnendarnent Tn 9edinja de plen, vreau sa va informez, in care sa Tnlocui li
sintagma „din gama 27 de m” cu „cel pujin 27 de m“ pentru ca exista
producatori care au tramvaie de 28 de m, care au de 29 de m §i a9 vrea
ca Tncepand de la acest document cu care noi aplicam pe PNRR sa nu
para ca restric+ionam accesul vreunui producator.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Domnul Primar General, vreau sa va informez ca aceasta a fost si o
discutie 9i a fost inclusiv pe discutia facuta de mine 9i de doamna Ciceala
privind faptul ca 9i noua ni s-a parut o poveste restrictiva 9i acest
amendament este chiar binevenit pentru transparenta 9i va muljumim.

Domnul Primar General Nicu9or DAN

Perfect

Multumesc

Domnul Presedinte Melciu Florin

Muljumesc 9i eu.
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O zi buna tuturor. Declar 9edinja Tnchisa.

Pre9edinte,

Melciu Florin

Secretar,

Rau Gabriel
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