
Proces-verbal
incheiat Tn 9edin Ta Comisia de transport 9i mobilitate urbana din data

de 5 decembrie 2022, ora 11,15

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

Convocarea sedintei comisiei a fost facuta la solicitarea din data de

05.12.2022 a domnului pre9edinte Melciu Florin.
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MELCIU FLORIN – PRE§EDINTE – prezent

n>
HAZARIAN CONS'TANTIN - prezent

NICOLAIE GEORGE - prezent

a

COVACI FLORIN - prezent

MILEA DAN - absent

) at

§UHAN VALERIU - NICOLAE - prezent

STOICA IOAN A - prezent

CALENTARU NASI - prezent

PAVEL MARIUS - ADRIAN - prezent

SANDULEscu NINA - prezent

Ordinea de zi a comisiei:

1. Proiect de hotarare privind ratificarea Tnfiintarii Directiei pentru
Mobilitate Urbana Sector 4 9i de Tmputernicire expresa a
Consiliului Local al Sectorului 4 de a institui norme de organizare
9i funcjionare a Directiei pentru Mobilitate Urbana Sector 4.
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Domnul Pre9edinte Melciu Florin
Buna ziua.

Asistent comisie

Domnule pre9edinte, sunt prezenji 9 din cei 13membri ai comisiei.
Avem cvorum. Daca doriji sa Tncepem, putem sa incepem.

Domnul Pre9edinte Melciu Florin
Da. Muljumesc. Muljumesc frumos colegilor consilieri generali.

Muljumesc 9i dumneavoastra. va rog sa... Am vazut ca avem doar un
singur punct pe ordinea de zi. va rog sa-I citim 9i sa intram Tn dezbatere
pe el. Muljumesc.

Asistent comisie

Avem un singur proiect pe ordinea de zi, trebuie sa supunem la vot
in primul rand ordinea de zi.

Domnul Pre9edinte Melciu Florin
va rog. Haideji sa supunem la vot ordinea de zi.

Asistent comisie

Puteti vota .

Cu 7 voturi pentru, 2 abjineri gi 0 voturi impotriva, ordinea de zi
a fost aprobata.

Proiectul de hotarare este proiect de hotarare privind ratificarea
Tnfiinlarii Direcjiei pentru Mobilitate Urbana Sector 4 9i de
Tmputernicire expresa a Consiliului Local al Sectorului 4 de a institui
norme de organizare 9i funcjionare a Direcjiei pentru Mobilitate
Urbana Sector 4.
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Domnul Pre9edinte Melciu Florin
Banuiesc ca este domnul director Tartacula, vreau sa ne spuna

cateva cuvinte despre acest proiect. va rog.

Domnul Director executiv Tartacuta Ion Victor – Directia Transporturi

Buna ziua, domnule pre9edinte, doamnelor 9i domnilor consilieri.

La solicitarea Primariei Sectorului 4, un grup de consilieri au Tnaintat
referatul de aprobare de catre Consiliul General a solicitarii Sectorului 4
ca institutia publica Tnfiinjata in 2018 sa fie oarecum ratificata, injeleg ca
au existat mai multe precedente vis-a-vis de acest aspect, avand Tn vedere
faptul ca aceasta instituTie publica din subordinea Consiliului Local al
Sectorului 4 are nevoie sa objina un credit 9i cei de la banca au constatat
ca nu exista o aprobare a Tnfiin{arii acestei tnstitutii publice 9i ca urrnare
au solicitat avizul express al Consiliului General pe aceasta tematica.
Astfel noi luam act de proiectul de hotarare Tnaintat de grupul de consilieri
generali, am Tnaintat la randul nostru raportul de specialitate 9i Tn vederea
votului din Consiliul General.

Domnul Pre9edinte Melciu Florin
Multumesc, domnul director general. Vreau sa va Tntreb exact

aceasta directie de mobilitate, exact ce preia din atribu+ii dupa ... pentru
sectorul 4?

Domnul Director executiv Tartacuta Ion Victor – Directia Transporturi

Am injeles ca Direc jia de mobilitate, care inca o data, funcjioneaza
din 2018, are o serie Tntreaga de atribu{ii care au fost date de CLS4 9i se
ocupa de proiectare 9i tot ce Tnseamna execu jie pe partea de urbanism,
de mobilier urban pe domeniul public, e o chestiune cu care cel pu{in pana
acum nu am interactionat, dar e o chestiune strict la nivelul sectorului 4 §i
Consiliul General, in virtutea atribujiunilor date de a aviza societalile
comerciale si institutiile care se Tnfiinteaza Tn subordinea Consiliul Local,
a fost solicitata Tn acest sens 9i trebuie sa T9i dea acest aviz. in{eleg ca
totul a pornit de la refuzul unei banci de a le oferi credit pentru ca in
documentele de Tnfiintare ale societatii nu exista si avizul Consiliului
General
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Domnul Pre9edinte Melciu Florin
va muljumesc tare mult. Daca colegii no9tri, consilieri ceilalti, vor sa-

i mai adreseze domnului director general o Tntrebare, va rog. Daca nu, sa
TI supunem la vot.

Domnul Consilier Nicolaie George

George Nicolaie sunt, domnule pre9edinte. Am eu o intrebare, va
rog frumos. Spuneti-mi 9i mie cum a functionat o institu jie publica din 2018
9i abia acum ne-am dat seama ca practic funcjioneaza fara a avea toate
avizele de legalitate? sa Tmi explice cineva, daca se poate.

Domnul Pre$edinte Melciu Florin
Aveji dreptate, dar nu este vina domnului director.

Domnul Consilier Nicolaie George

Eu nu am zis asta.

Domnul Pre$edinte Melciu Florin
El este de pujin timp.

Domnul Consilier Nicolaie George

Am injeles asta. sa ne explice cineva de la sectorul 4, daca este
cineva dispus sa dea raspunsuri.

va rog foarte mult. Muljumesc.

Asistent comisie

Nu avem pe nimeni prezent de la sectorul 4. Dar daca dori Ii, putem
invita pe cineva pentru a participa la 9edinja de consiliu de la ora 12.
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Domnul Consilier Nicolaie George

Daca nu e nimeni acum, cred ca ar fi foarte oportun sa vina cineva
la ora 12, ca sa ne dea cateva raspunsuri.

Muljumesc foarte mult.

Asistent comisie

Noi vom transmite

Domnul Pre9edinte Melciu Florin
Muljumesc frumos, domnul George Nicolae. Daca nu mai sunt

puncte de vedere ale colegilor consilieri generali, va rog frumos sa
supunem la vot.

Doamna Consilier Stoica loana

loana Stoica sunt. Nu a avut nevoie sa faca un Tmprumut pana acum
9i de aia nu a avut nevoie de acordul Consiliului General. De obicei
hotararile se iau la Consiliul Local. Deci atata timp cat au funcjionat cu
banii primariei, nu aveau nevoie de Tmprumut de la banci.

Domnul Consilier Nicolaie George

Ma scuza{i ca intervin. E o certitudine sau e o presupunere?

Doamna Consilier Stoica loana

Nu. Eu cred ca e o certitudine

Domnul Consilier Nicolaie George

Aji zis credeji. Deci nu e sigur.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Pot sa intervin 9i eu? §uhan sunt.



Domnul Pre9edinte Melciu Florin
va rog, domnule §uhan. va rog frumos.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Domnul director a explicat foarte clar care este motivul pentru care
se cere acest aviz, anume solicitare din partea bancii. E o presupunere
din partea celor care cred ca aceasta direc jie a funcjionat pana acuma
fara aviz de legalitate. Acum pur 9i simplu banca vrea sa se acopere 9i .. .
demers al nostru.

Domnul Consilier Nicolaie George

Daca exista acest aviz din partea noastra, nu mai era nevoie sa iI
mai ob jina acum.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Domnule Nicolaie, probabil ca aveji dreptate, dar in acela9i timp,
probabil ca nu aveji dreptate. Banca e imprevizibila. Cere tot felul de
documente 9i probabil ca aveji exemple 9i Dvs. in sensut acesta.

Domnul Consilier Nicolaie George

Da, e adevarat. Banca cere absolut orice

Domnul Pre$edinte Melciu Florin
Da. Muljurnesc frurnos 9i dornnului §uhan 9i domnului Nicolaie. Cred

ca n-ar fi rau 9i ce cineva de la sectorul 4, in 9edin ja de Consiliu sa exprime
cateva pareri, daca se considera necesar.

Multumesc. Daca nu mai sunt Tntrebari, sa supunem la vot.

Asistent comisie

Puteji vota.
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Cu 5 voturi pentru, 3 abjineri §i 2 voturi impotriva, proiectul a
primit aviz nefavorabil.

Domnul Pre9edinte Melciu Florin
Am injeles. Cum 9tim bine ca avizul este consultativ, Poate cu o

explica jie mai puntuala Tn 9edinja de Consiliu, cred ca se poate regandi
aceasta nelamurire.

Daca nu mai sunt alte puncte pe ordinea de zi, vreau sa te
muljumesc frumos colegilor no9tri 9i ramane sa ne vedem la 9edinja de
Consiliu General.

Muljumesc frumos.
(

Sedinta comisiei s-a Tncheiat Ia ora 11,25.

Nota: Consemnarea voturilor s-a realizat Tn conformitate cu
rezultatele generate de platforma online de videoconferinla WebEx pe
care s-a desfa§urat §edinta.
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