
Proces-verbal al 9edinjei Comisiei de Transport 9i mobilitate urbana
din cadrul CGMB din data de 9.11.2022, ora 9

Prezenta: Melciu Florin, Rau Gabriel, Hazarian Constantin, Ciceala
Ana Maria, Covaci Florin, Milea Dan, sandulescu Nina, §uhan Valeriu –
Nicolae, Stoica loana, Calenjaru Nasi.

Absent: Militaru Marian catalin (suspendat), Nicolaie George, Pavel
Marius Adrian.

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

Ordinea de zi: avizarea proiectelor de hotarare ale §edintei de
Consiliu General din data de 10.11.2022

Participa directori din cadrul Primariei Municipiului Bucure9ti.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Buna ziua.

Bine aji venit. Haideji sa intram pe ordinea de zi.

Asistent comisie

Prirnul punct este punctul 3 de pe ordinea de zi a 9edin jei CGMB,
Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului, indicatorilor
tehnico – economici si a cheltuielilor aferente investitiei: “Utilizarea
energiei din surse regenerabile la nivelul Municipiului Bucure9ti –
amplasamentele Depou Alexandria, Depou Bucure9tii Noi, Depou
Colentina, Depou Dude9ti“.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Da. Daca este cineva de la direc jie sa ne explice acest proiect, va
rog. §i daca colegii no9tri au Tntrebari, va rog.



Doamna Bardan Lorena Mihaela – $ef Serviciu Planificare Lucrari –
Directia Generala Investi Iii

Buna dimineata. Lorena Bardan sunt de la Directia Investitii

Referitor la proiect, dupa cum 9tili, avem Tn pregatire mai rnulte
proiecte, doua proiecte au fost aprobate Tn 9edinja anterioara, proiectul
acesta TI avem in pregatire pentru cererea de finanjare privind proiectul
utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul municipiului Bucure9ti
amplasate pe mai multe depouri: Alexandria, Bucure9tii Noi, Colentina 9i
Dude9ti. Conform cererii de finan+are, trebuie sa aprobam indicatorii
tehnico-economici precum 9i aprobarea cererii de finantare. Conform
ghldului trebuie sa ne Tncadram Tn puterea de 1 megawatt, conform
devizului, aici avem o putere totala de 808,99, cuprinzand cele 4 depouri.
Valoarea totata de proiect inclusiv cu TVA este 6936557,78 RON, din care
valoarea contributiei solicitantului 2 milioane 5887,63 RON.

Domnul Presedinte Melciu Flortn

Bine. Mu!!umesc frumos.

Colegii, daca au Tntrebari, daca nu va rog sa supuneTi la vot.

Asistent comisie

Puteji vota.

Cu 9 voturi pentru, 1 abjinere 9i 0 voturiu impotriva, proiectul a
primit aviz favorabil.

Punctul numarul 14, Proiect de hotarare pentru modificarea
anexelor nr. 25, nr. 26, nr. 27, nr. 31, nr. 45 9i nr. 49 din Hotararea
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 41/22.02.2018
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenji
obiectivului de investitii “Reabilitare sistem rutier si realizare retele
edilitare pentru 68 strazi din Municipiul Bucure9ti“.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Cine este de la Direcjie? va rog.



Asistent comisie

Sunt prezenji colegii de la Administra jia Strazilor.

Domnul Constantinescu Nicolae – director Direc jia Drurnuri –
Administra+ia Strazitor Bucure9ti.

Constantinescu Nicolae – director Direcjia Drumuri – Administra jia
Strazilor Bucure9ti.

solicitam actualizarea indicatorilor tehnico economici pentru 6 strazi
din cauza nurneroaselor reclama Iii ale cetajenilor 9i din cauza faptului ca
nu au fost niciodata cuprinse intr-un program de reabilitare sau Tntretinere
multianuala. Starea lor este destul de proasta. Lucrarile vor consta Tn
frezare 10 cm, a9ternere binder 6 cm 9i ... 4 cm mai putin pe Drumul
Cooperativei unde exista un tronson de pamant de la cimitir spre limita
administrativa, unde va trebui sa se realizeze si o fundatie.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Aceste strazi se afla la interferenta sectorului 5 si sectorului 4 cu
judejul llfov?

Domnul Constantinescu Nicolae – director Direcjia Drumuri –
Administra jia Strazllor Bucure9ti.

Pechea, Baicule9ti, Biharia 9i Aleea de legatura se afla Tn sectorul 1,
strada Bucure9ti Magurele 9i Drumul Cooperativei Tn sectorul 5.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Am Tnteles. Multumesc frumos, domnul director

va rog, colegii, daca sunt Tntrebarl, daca nu, vreau sa supunem la
vot



Asistent comisie

Puteti vota

Domnul Consilier Milea Dan

Dan Milea “pentru“.

Asistent comisie

Cu 10 voturi pentru, 0 abjineri §i 0 voturi Tmpotriva, proiectul a
primit aviz favorabil.

Punctul 15, Proiect de hotarare pentru modificarea anexelor nr.
15 9i 34 din Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucure9ti
nr. 123/05.04.2017 privind aprobarea studiilor de fezabilitate 9i a
indicatorilor tehnico – economici aferenji pentru lucrarile de
semaforizare in intersecjii 9i treceri pentru pietoni din municipiul
Bucuresti – 101 intersectii.

Doamna Nicolae Vasilica - Administratia Strazilor – Reqlementarea
Circulajiei

Buna ziua. Ma numesc Vasilica Nicolae, de la Administra jia Strazilor
– Reglernentarea Circulajiei. Administra jia Strazilor are un proiect pentru
semaforizarea a 101 intersectii, demarat inca din 2016, semaforizari noi
in cadrul acestora a fost aprobaji indicatorii Tn hotararea din 2017 123
pentru toate cele 101 intersecjii. Acum suntem in faza de proiectare 9i
obtinerea autorizajiei de construire, iar pentru aceste doua intersectii
Camil Ressu si llioara si Camil Ressu Jean Steriade avem autorizatia de
construire emisa inclusiv contract pentru executie Tnsa Tn cadrul proiectului
au rezultat valori mai mari pentru ca in faza studiului de fezabilitate nu au
fost prevazute lucrari de integrare Tn BTMS, iar prin acest proiect lucrarile
suplirnentare pe care le avem acum de aprobat sunt pentru integrarea Tn
BTMS a acestor doua intersecjii, deci tot ce Tnseamna echipamente, fibra
optica 9i carn atat.



Domnul Presedinte Melciu Florin

Acestea se fac in colaborare cu Compania Managementul Traficului
sau Ie faceji Dvs.?

Doarnna Nicolae Vasilica - Administra jia Strazilor – Reqlementarea
Circulatiei

Da. Administra jia Strazilor are contract Tncheiat cu CM
Managementul Traficului pentru execu jie. §i proiectarea tot ei au facut-o.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Muljumesc.

Daca colegii nu au Tntrebari, va rog frumos sa supuneji la vot.

Asistent comisie

Puteji vota.

Cu 10 voturi pentru, 0 abjineri gi 0 voturi Tmpotriva, proiectul a
primit aviz favorabil.

Punctul 16, Proiect de hotarare privind modificarea anexelor nr.
1, nr. 3 9i nr. 4 din Hotararea C.G.M.B. nr. 40/22.02.2018 privind
aprobarea documentajiei de avizare a lucrarilor de intewenjie (DALI)
si a indicatorilor tehnico – economici aferenti obiectivelor de
investijii lucrari de modernizare 9i integrare Tn sistemul BTMS a
intersecjiilor semaforizate de pe arterele Colentina, Camil Ressu –
Theodor Pallady, 13 Septembrie – bd. Ghencea, Calea Grivijei
Bucure9tii Noi, Giurgiului.

Doamna Nicolae Vasilica - Admlnistratia Strazilor – Reqlementarea
Circulajiei

Da, tot eu sunt, Vasilica Nicolae de la Strazi. Acesta este al doilea
proiect al Administra{iei Strazilor Tn care avem integrare Tn sistemul BTMS
59 de intersec+ii, respectiv cinci artere. inca din 2018 am avut facute



studiile de fezabilitate, de fapt DALI-urile, iar acum am finalizat proiectele
si suntem Ia ultima artera, deco din cele 59 de intersectii s-au executat 4
artere. Deci toate astea 59 Tnsemnand 5 artere. Au fost executate
Colentina, 13 Septembrie, Ghencea, Calea Grivitei, Bucure§tii Noi §i
Giurgiului 9i ultima artera ar fi Camil Ressu - Teodor Pallady pentru
integrarea Tn BTMS 98 conform proiectelor 9i solicitarilor avizelor comisiei
de circulajie brigazii rutiere aceste trei intersec+ii care acum le bagam la
realizat indicatorii, au indicatorii mai mari deoarece pre juI proiectelor este
mai mare deoarece au fost necesare cateva lucrari de drum, deci cateva
alveole, modificarea geometriei intersecjiilor Tn aceste trei intersectii 9i Tn
plus comunica+ia cu fibra optica avem fibra optica pana la Camil Ressu cu
Mihai Bravu, dar ca sa legam toata axa Camil Ressu Theodor Pallady, va
trebui sa refacem canalizatia de la Mihai Bravu pana la concentratorul din
Piaja Victoriei, care Tnseamna inca 7500 m pentru integrarea acestei
artere, de aia in cadrul proiectului de mai devreme aveam cele doua
semaforizari noi, iar aceasta artera deci Camil Ressu - Bucurestii Noi sa
fie cu totul integrat Tn BTMS. Cam atat.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Bine. Muljurnim frumos. Colegii daca au Tntrebari, daca nu, va rugam
sa supuneji la vot.

Asistent comisie

Puteji vota.

Cu 10 voturi pentru, 0 abjineri 9i 0 voturi impotriva, proiectul a
primit aviz favorabil.

Punctul 17, Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de
fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici aferenti obiectivului
de investitii „Lucrari de semaforizare intersectia din strada Av. Radu
Beller x strada Av. Popa Marin“.



Doamna Nicolae Vasilica - Administratia Strazilor – Reqlernentarea
Circulajiei

Studiile de fezabilitate sunt alte 2 intersec Iii foarte importante care
trebuiesc semaforizate. Prima Radu Betler x Popa Marin este absolut
necesara pentru realizarea sensurilor unice pe Catea Floreasca x Radu
Beller 9i, conform avizului, s-a solicitat 9i semaforizarea acestei intersec Iii,
iar Alexandru §erbanescu cu capalna, am avut extraordinar de multe
adrese pentru semaforizarea acestei intersec Iii, au fost 9i evenirnente
rutiere nefericite Tn aceasta intersecjie 9i consideram foarte necesar pe
langa multe altele care Ie mai avem, cel pu{in astea doua trebuie neaparat
semaforizate, iar aici avem studiile de fezabilitate cu in indicatorii tehnico-
economici. Urmeaza partea de proiectare 9i execu jie cu objinerea
autorizatiei .

Domnul Presedinte Melciu Florin

Muljumesc. Daca colegii nu au interven+ii ...

Domnul Consilier Covaci Florin

Am eu o Tntrebare. Legat de strada Alexandru §erbanescu 9i strada
capalna, acolo din cate 9tiu eu sunt solicitari de mai bine de 6 ani. Au fost
numeroase discutii din partea cetatenilor cu cet de la ASB despre aceasta
intersectie 9i sunt neplacut surprins sa aflu ca de fapt noi de abta acum
aprobam aceasta acest studiu de fezabilitate. Din cate 9tiam eu, era o
chestie doar de finan+are, nu era una de proiectare sau de fezabilitate. De
ce suntem Tn aceasta situatie? A foBt in trecut a fost Tn trecut facut un
studiu de fezabilitate? Se schimba ceva?

Doamna Nicolae Vasilica - Administratia Strazilor – Reqlementarea
Circulajiei

Nu. Pentru aceasta intersectie nu a fost facut studiu de fezabilitate
dar a9a cum am spus la punctele anterioare, Administratia Strazilor Tn
momentul asta are proiectele cele 101 intersectie, da, care sunt s-au
executat studiile de fezabilitate Tn 2016 – 2017, s-au obtinut indicatorii
tehnico - economici iar pana acum, din cele 101 intersectii Ia care avern
proiectare 9i execu{ie in funcjie de bugetul alocat, au fost executate 22.



Deci pana Tn momentul asta din cele 101 avizate pentru semaforizare
pana Tn anul 2014. Deci din 2014 pana acum s-au mai avizat peste 150
de semaforizari in Bucuresti care conform unei masuri a Curtii de Conturi

pana cand nu finalizam proiectele Tncepute, nu putem demara alte
proiecte 9i de aia am trecut doar aceste doua pentru ca sunt foade grave
amandoua, cu probleme, cu toate ca toate sunt cu probleme, dar in functie
de buget 9i noi trebuie sa le finalizam pe acestea 101 intersectii 9i apoi sa
Tncepem alte proiecte alte studii de fezabilitate.

Domnul Consilier Covaci Florin

Deci, eu de asta vreau sa injeleg foarte clar circuitul. Deci, in 2014-
2016 au fost cele 101 intersec Iii, printre acestea se numara 9i capalna?

Doamna Nicolae Vasilica - Administratia Strazilor – Reglementarea
Circulatiei

Nu. capalna a fost avizata Tn Comisia de Circula jie abia Tn anul 2019
mI se pare.

Domnul Consilier Covaci Florin

Deci ea avea doar CTC-ul dar nu avea nimic altceva la momentul
asta, Deci noi acum facem oficial prirnul demers pe aceasta intersec jie.

Doamna Nicolae Vasilica - Administra jia Strazilor – Reqlementarea
Circulatiei

Exact .

Domnul Consilier Covaci Florin

Fantastic. O.K. Multumesc frumos

Domnul Presedinte Melciu Florin

Multumesc. Haide{i sa supunem la vot, va rog.



Asistent comisie

Puteji vota

Cu 10 voturi pentru, 0 abjineri §i 0 voturi Tmpotriva, proiectul a
primit aviz favorabil.

Punctul 18, Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de
fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici aferenti obiectivului
de investitii “Lucrari de semaforizare intersectia din strada
Alexandru 9erbanescu x strada capalna.

Domnul Presedinte Melciu Florin

cateva cuvinte 9i despre acest proiect de la Administra jia Strazilor,
va rog.

Doamna Nicolae Vasilica - Administra jia Strazilor – Reqlementarea
Circulajiei

A9a cum am spus mai devreme, desele, foarte multele solicitari pe
care le-am primit despre semaforizarea acestei intersectii ne-a obligat sa
putem demara un studiu de fezabilitate pentru ea, deja am facut caietul de
sarcini, am dat drumul procedurii, Tn trei luni de zile sperand sa fie gata la
inceputul anului, sa putem face 9i proiectarea 9i ob+inerea autorizajiei de
construire tot asa in doua trei luni de zile, ca vara viitoare sa fie
semaforizata aceasta intersec+ie foarte periculoasa.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Multumesc

Haide li sa supunem la vot.

Asistent comisie

Puteji vota.



Cu 10 voturi pentru, 0 abtineri §i 0 voturi Tmpotrivi, proiectul a
primit aviz favorabil.

Acestea au fost proiectele de pe ordinea de zi.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Muljumesc frumos, colegilor consilieri. va doresc o zi buna. Ne
vedem la 9edinja Consiliului General. Muljumesc 9i Dvs. O zi buna, va
doresc.

Pre9edinte,

Melciu Florin

Secretar,

Rau Gabriel


