
Proces-verbal
Tncheiat Tn 9edinta Comisia de transport 9i mobilitate urbana din data

de 24 noiembrie 2022, ora 11

§edinta s-a desfa9urat prin mijloace electronice, prin intermediul
platformei online de videoconferin la WebEx.

Convocarea sedintei comisiei a fost facuta la solicitarea din data de

21.11.2022 a domnului pre9edinte Melciu Florin.
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MELCIU FLORIN – PRE§EDINTE – prezent

M)
HAZARIAN CONSTANTIN - prezent

NICOLAIE GEORGE - prezent
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COVACI FLORIN - prezent

MILEA DAN - prezent

MILITARU MARIAN - cATALIN – suspendat

§UHAN VALERIU - NICOLAE - prezent

STOICA IOANA - prezent

CALENTARU NASI - prezent

PAVEL MARIUS - ADRIAN - prezent

SANDULESCU NINA - prezent

Ordinea de zi a comisiei:

1. Proiect de hotarare privind Tmputernicirea expresa a Consiliului
Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucure9ti sa hotarasca cu privire la
asocierea cu Societatea de Transport Bucure9ti STB S. A., in vederea
finantarii 9i realizarii Tn comun a unei lucrari de interes public local- prin
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montarea 9i transmiterea Tn folosin R gratuita pe perioada nedeterrninata,
catre STB SA a unei instalatii termice in Autobaza Titan

2. Proiect de hotarare privind Tmputernicirea expresa a Consiliului
Local al Sectorului 6 in vederea asocierii cu Societatea Service Ciclop S. A.

3. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii C.G.M.B. nr.
628/31.10.2022, privind aprobarea proiectului, indicatorilor tehnico -
economici 9i a cheltuielilor aferente investitiei "Utilizarea energiei din surse
regenerabile la nivelul Municipiului Bucure9ti – amplasamentul Uzina de
repara+ii".

Domnul Pre9edinte Melciu Florin
Buna ziua
Constat ca suntem Tn cvorum
va rog sa citili ordinea de zi 9i dupa aceea sa intram pe primul punct.

Muljumesc.

Asistent comisie
1. Punctul 21 de pe ordinea de zi a consiliului de maine: Proiect de

hotarare privind imputernicirea expresi a Consiliului Local al
Sectorului 3 al Municipiului Bucure9ti sa hotirasca cu privire la
asocierea cu Societatea de Transport Bucure9ti STB S.A., in vederea
finanlarii 9i realizarii in comun a unei lucrari de interes public local-
prin montarea 9i transmiterea Tn folosin$ gratuita pe perioada
nedeterminata, catre STB SA a unei instalajii termice Tn Autobaza
Titan

2. Punctul 29 de pe ordinea de zi a consiliului de maine: Proiect de
hotirare privind imputernicirea expresa a Consiliului Local al
Sectorului 6 in vederea asocierii cu Societatea Service Ciclop S.A.

3. A fost trimis pe email in aceasta dimineala un punct suplimentar.
Daca doriji 9i pe acesta sa-I includeji pe ordinea de zi: Proiect de hotarare
pentru modificarea Hotararii C.G.M.B. nr. 628/31.10.2022, privind
aprobarea proiectului, indicatorilor tehnico - economici 9i a
cheltuielilor aferente investijiei "Utilizarea energiei din surse
regenerabile la nivelul Municipiului Bucure9ti – amplasamentul Uzina
de reparajii".

Domnule pre9edinte, doriji cu toate cele 3 puncte sa supunem la
vot?

Domnul Pre9edinte Melciu Florin
Da. Cu rugamintea sa fie directorii care sa ne raspunda la Tntrebarile

mele sau ale colegilor consilieri generali.
Muljumesc frumos.
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Asistent comisie
in sala este domnul director Tartacu la de la Direcjia Transporturi, iar

in online vad ca sunt doamna Simona Stoica 9i doamna lsabela Popescu.

Domnul Pre9edinte Melciu Florin
Perfect
Supuneji la vot ordinea de zi, va rog.

Asistent comisie
Puteji vota

Doamna Consilier Stoica loana
Am votat “pentru“.

Asistent comisie
Consemnam Tn procesul-verbal.
12 voturi pentru, 0 abtineri §i 0 voturi Tmpotrivi.

Domnul Pre9edinte Melciu Florin
Mu ljumesc.
Primul punct de pe ordinea de zi, va rog.

Asistent comisie
Proiect de hotirare privind Tmputernicirea expresa a Consiliului

Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucure9ti si hotarasca cu privire
la asocierea cu Societatea de Transport Bucure9ti STB S.A., in
vederea finantarii si realizarii Tn comun a unei lucrari de interes
public local- prin montarea 9i transmiterea in folosin$ gratuita pe
perioada nedeterminata, catre STB SA a unei instalajit termice in
Autobaza Titan.

Raportul este de la Direc jia Transporturi. Domnul director este la
prezidiu.

Domnul Pre9edinte Melciu Florin
Domnul Tartacu A, va rog, cateva cuvinte. §tiu ca 9i domnul primar

de la sectorul 3 a fost pe presa acest proiect. va rugam frumos, cateva
detalii referitoareJa acest proiect.

Muljume#

''./
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Domnul Director Executiv Tartacuta Ion Victor – Direc jia
Transporturi

Buna ziua
Primaria sectorului 3 9i-a aprobat o hotarare de consiliu prin care

solicita Consiliului General aprobarea unei asocieri ce are ca obiect 2
lucruri in esen A. Una: dezafectarea unui tronson de alimentare cu apa
calda 9i Tn schimbul acesteia, punerea la dispozi jie a STB-ului de catre
Primaria Sectorului 3 a unei centrale termice care sa suplineasca acest
lucru. Motivul pentru care s-a solicitat acest schimb, de fapt aceasta
aprobare, rezida dintr-un plan mai mare al Primariei Sectorului 3 de
dezvoltare a unor alternative rutiere care sa degreveze bulevardul Pallady
9i una dintre ele, extinderea unei strazi 9i crearea unei pasarele nimerea
ca 9i proiect tehnic peste aceasta po4iune de magistrala. Drept pentru
care Primaria Sectorului 3 in injelegere cu STB-ul a stabilit acest schimb,
care, evident, nu se poate face decat cu 9i prin aprobarea de catre
Consiliul General. Acesta este obiectivul. Aceasta este solicitarea 9i
ramane sa decideji daca sunteji de acord cu lucrul acesta.

Muljumesc.

Domnul Pre9edinte Melciu Florin
Muljumesc frumos, domnule director.
Daca colegii mai au Tntrebari, va rog fumos. Daca nu are nimeni nicio

Tntrebare, va rog frumos sa supunem la vot

Asistent comisie
Puteji vota .

Doamna Consilier Stoica loana
loana Stoica, “pentru“.

Asistent comisie
11voturi pentru, 1 ablinere, 0 voturi Tmpotriva.

Domnul Pre9edinte Melciu Florin
Muljumesc frumos.
Urrnatorul punct de pe ordinea de zi.

Asistent comisie
Proiect de hotarare privind Tmputernicirea expresa a Consiliului

Local al Sectorului 6 in vederea asocierii cu Societatea Service
Ciclop S.A.

Raport de la Direcjia Guvernan la Corporativa.
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Doamna Director Executiv Stoica Simona – Direc jia Guvernanta
Corporativa

Consiliul Local al Sectorului 6 a decis, in baza unei hotarari de
Consiliu asocierea dintre Societatea Service Ciclop, dejinuta de PMB Tn
majoritate, in vederea finanlarii 91 a realizarii de fapt Tn comun a unei lucrari
de interes public pentru 4 poarcari situate pe raza sectorului 6. E vorba de
4 parcari subterane, dejinute Tn acest moment de Service Ciclop, cu un
total de 330 locuri de parcare, care nu au fost reabilitate, construcjiile fiind
executate Tn pertoada 1961-1974, au fOBt exploatate Tn timp Tn situa jia
fizica Tn care s-a aflat, fara reabilitari, drept pentru care Consiliul Local
Sector 6 ne solicita acordul de a se asocia cu Service Ciclop, care este
proprietarul acestor parcari Tn acest moment, in vederea realizarii unor
lucrari de modernizare 9i consolidare.

Domnul Pre$edinte Melciu Florin
Muljumesc.
Daca au Tntreari colegii consilieri, daca nu, va rog sa-I supuneji la

vot

Asistent comisie
Puteji vota.
9 voturi pentru, 3 abjineri, 0 voturi impotriva.
Aviz favorabil

Domnul Pre9edinte Melciu Florin
Muljumesc frumos.
va rog, urmatorul punct de pe ordinea de zi.

Asistent comisie
Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii C.G.M.B. nr.

628/31.10.2022, privind aprobarea proiectului, indicatorilor tehnico -
economici 9i a cheltuielilor aferente investijiei "Utilizarea energiei din
surse regenerabile la nivelul Municipiului Bucure9ti – amplasamentul
Uzina de reparajii".

Raport de specialitate de la Direcjia Generala Investijii 9i de la
Direcjia Generala Management Proiecte cu finanjare externa.

Domnul Pre9edinte Melciu Florin
va rog fumos, cateva cuvinte despre acest proiect.
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Doamna Director Generala Popescu lsabela – Directia Generala
Management Proiecte cu finantare externa

Buna ziua. lsabela Popescu de la DGMPFE.

Doamna $ef Serviciu Planificare Lucrari Bardan Lorena – Directia
Generala Investitii - Direcjia Planificare Investi{ii

Buna ziua. Lorena Bardan de la Direcjia Investijii.

Doamna Director Generala Popescu lsabela – Directia Generala
Management Proiecte cu finantare externa

Aceast proiect a fost aprobat Tn 31.10.2022. La data aprobarii,
perioada de depunere a aplicajiilor de finanjare pe POIM era 16.11.2022,
aceasta perioada a fost prelungita pana Ia 5.12.2022 prin ordinul ... ./2961
din 9.11.2022. intre tirnp, proiectantul a mai facut o revizuire a devizului
general 9i a comunicat Tn 22.11.2022 ca ar trebui facute o serie de
Tmbunataliri la deviz. De exemplu de la cap. 3 Tmbunataliri pe proiectare
9i asistenla tehnica, a constatat o neconcordanla Tntre ... inijial 9i grila de
eligibilitate a finanjatorului 9i toate aceste modificari s-au refelctat Tn deviz
9i Tn valoarea totala a proiectului care va fi depus la finanjare. Venim azi
cu forma actualizata a devizului, a9a cum a fost asumata de proiectant.

Domnul Pre9edinte Melciu Florin
Muljumesc.
Colegii, consilieri generali, daca au Tntrebari.
Daca nu, va rog sa supunem la vot.

Asistent comisie
Puteji vota.
9 voturi pentru, 3 abjineri, 0 voturi Tmpotriva.
Aviz favorabil.

Acestea au fost punctele, domnule pre9edinte.

Domnul Pre9edinte Melciu Florin
Muljumesc frumos DATJ-ului, consilierilor generali 9i directorilor ca

au fost prezenji .
Ne vedem la 9edin A.
O zi buna va doresc!

Sedinta comisiei s-a Tncheiat Ia ora 1 1,35

Nota: Consemnarea voturilor s-a realizat Tn conformitate cu
rezultatele generate de platforma online de videoconferinta WebEx pe
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care s-a desfa9urat 9edinta precum 9i pe baza votului exprimat verbal de
catre consilierii generali.

PRESEDINTE
MELCIU FLCBf

SECRETAR
RAU GABRIEL
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