
Proces-verbal al 9edintei Comisiei de Transport 9i mobilitate urbana
din cadrul CGMB din data de 10.11.2022, ora 9:15

Prezenta: Melciu Florin, Rau Gabriel, Hazarian Constantin, Ciceala
Ana Maria, Covaci Florin, Milea Dan, sandulescu Nina, Stoica loana.
Calenjaru Nasi, Pavel Marius Adrian.

Absent: Militaru Marian catalin (suspendat), Nicolaie George, §uhan
Valeriu – Nicolae.

§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 10.11.2022

Participa directori din cadrul Prirnariei Municipiului Bucure9ti.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Buna ziua

Mul+umesc colegilor.

Haideji sa citim punctul de pe ordinea de zi §i daca este cineva de
la Directie, sa explice cel cu parcarile.

Multumesc.

Asistent comisie

Proiect de hotarare privind aprobarea participirii Municipiului
Bucure9ti in cadrul Programului privind dezvoltarea infrastructuri i de
reincircare pentru vehicule electrice 9i/sau hibrid pIug-in in localita Ii,
prin instalarea de stajii de reincarcare cu putere normala, in vederea
realizarii proiectului "Dezvoltarea infrastructurii de reTncircare
pentru vehicule electrice 9i/sau hibrid pIug-in, prin instalarea de statii
de reincarcare cu putere normala".

Raportul este de la Directia Generala Management Proiecte cu
Finantare Externa si de la Directia Generala Investitii
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in online am vazut ca este doamna lsabela Popescu.

Doamna Popescu lsabela – Directia Generala Management
Proiecte cu Finanjare Externa

Buna dimineaja. Sunt Tmpreuna cu colega noastra de la Directia
Generala Investitii, Lorena Bardan.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Buna dimineaja, doamna directoare.

va rugam frumos, cateva cuvinte.

Doamna Popescu lsabela – Directia Generala Management
Proiecte cu Finanjare Externa

Administrajia Fondului pentru Mediu a deschis o sesiune de
depunere de proiecte pe programul privind dezvoltarea infrastructurii de
reTncarcare pentru vehicule electrice 9i sau hibrid Tn localitati Tn care se
pot depune proiecte Tn perioada 14 noiembrie 2022 - 23 decembrie 2022.
Municipiul Bucure9ti a pregatit pentru aceasta oportunitate de finanjare
proiectul care este supus aprobarii Consiliului, cu titlul dezvoltarea
infrastructurii de reTncarcare pentru vehicule 9i sau hibrid plugin prin
instalarea de staTii de reTncarcare cu putere normala. Obiectul proiectului
reprezinta realizarea a 332 de puncte de reTncarcare prin montarea a 166
de statii de reTncarcare amplasamentele pentru statiile de reTncarcare
Tmpreuna cu achizi jia de panouri fotovoltaice ca solutie alternativa de
a}imentare cu energie electrica a sta{iilor de Tncarcare vor fi stabilite Tn
apropierea institujiilor publice, imobilelor care sunt in administrarea
Municipiului Bucure9ti. Finantarea se acorda Tn procent de 100% din
valoarea cheltuielilor eligibile, in limita sumelor ce pot fi acordate, suma
minima finantata pentru instalarea unei stajii de reTncarcare reprezinta
100'7, din structura cheltuielilor eligibile 9i este de 60000 pentru o stajie de
reTncarcare cu putere de minim 6,4 kW 9i maxim 22 de kW. Municipiul
Bucure9ti poate depune cerere de finantare pentru cheltuieli eligibile Tn
valoare de maxirnum 10 milioane RON. Valoarea totala a proiectului este
de 11522269,22 RON inclusiv TVA, din care valoarea totala eligibila
solicitata 9955754,60 RON. Daca mai sunt Tntrebari. Cam aceasta Tn mare
despre proiect.
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Domnul Presedinte Melciu Florin

Multumim. Daca colegii, cosilieri generali au vreo Tntrebare, daca nu,
vi rog sa spuneti la vot.

Asistent comisie

Puteji vota.

8 voturi pentru, 2 abjineri, 0 voturi Tmpotriva.

Aviz favorabil.

Acesta a fost punctul, domnule pre9edinte.

Domnul Presedinte Melciu Florin

Muljumesc colegilor,

O zi buna, va doresc.

Pre9edinte,

Melciu Florin

Secretar,

Rau Gabriel


