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

de 9 decembrie 2022, ora 8,30

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

Convocarea sedintei comisiei a fost facuta la solicitarea din data de

08.12.2022 a domnului pre9edinte Melciu Florin.
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MELCIU FLORIN – PRE§EDINTE – prezent

a)
HAZARI AN CONSTANTIN - prezent

NICOLAIE GEORGE - prezent

)

COVACI FLORIN - prezent

MILEA DAN - prezent

K)
§UHAN VALERIU - NICOLAE - absent

STOICA IOANA - absent

CALENTARU NASI - absent

PAVEL MARIUS - ADRIAN - absent

SANDULESCU NINA - absent

Ordinea de zi a comisiei:

1. Proiect de hotarare privind punerea la dispozitia Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucure9ti – llfov
a tramvaielor ce fac obiectul contractului de „Furnizare a 100 de
tramvaie” nr. 66/1 1.05.2021
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Domnul Pre9edinte Melciu Florin
Buna ziua.

Asistent comisie

Domnule pre9edinte, sunt prezen li 7 din cei 13membri ai comisiei.
Avem cvorum .

Domnul Pre$edinte Melciu Florin
Haideji sa Tncepem.

§tiu ca este doar un singur punct pe ordinea de zi. va rog frumos
sa-1 citili .

Asistent comisie

Proiect de hotarare privind punerea la dispozitia Asociatiei de
Dezvoltare Intercornunitara pentru Transport Public Bucure9ti – llfov a
tramvaielor ce fac obiectul contractului de „Furnizare a 100 de tramvaie”
nr. 66/1 1.05.2021

Referat de aprobare al Prirnarului General al Capitalei 9i raport de
specialitate de la Direcjia Transporturi.

Acesta este punctul. Supunem la vot ordinea de zi, domnule
pre9edinte?

Domnul Pre9edinte Melciu Florin
va rog frumos.

Asistent comisie

Puteji vota ordinea de zi.

7 voturi pentru, 0 abjineri, 0 voturi impotrivi. Ordinea de zi a
fost aprobati.

Domnul Pre$edinte Melciu Florin
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Muljumesc. Aji citit 9i punctul de pe ordinea de zi. Un punct ca 9i o
formalitate pentru a pune in circula jie aceste tramvaie. Daca colegii no9tri
consilieri generali au Tntrebari, daca nu, supunem la vot 9i ...

Domnul Consilier Nicolaie George

Domnule pre9edinte, am eu ceva de adaugat. Ne bucuram foarte
foarte tare ca in sfar9it a Tnceput tivrarea acestor tramvaie 9i ca pana la
urma am reu9it sa trecem peste imedimentele de ordin tehnic pentru
recepjionarea acestor tramvaie. Noi azt validam ceea ce a fost stabilit inca
de la Tnceputul acestui contract, adica sa transmitem tramvaiele pentru
folosin@ catre STB, tramvaiele fiind Tn proprietatea Consiliului General al
Municipiului Bucure9ti. A9adar, suntem cu un pas Tnainte 9i !in sa
muljumesc tuturor colegilor care au fost implica Ii in acest proces 9i
Doamne ajuta! sa le vedem pe toate Tn circula jie 9i mai multe decat astea.

va muljumesc.

Domnul Pre9edinte Melciu Florin
Muljumim frumos, domnule consilier general. Cred ca toli colegii, nu

conteaza culoarea politica, sunt de acord cu dumneavoastra. A9 vrea sa
supunem la vot.

Muljurnesc.

Asistent comisie

Puteji vota.

7 voturi pentru, 0 abjineri, 0 voturi impotriva.

Aviz favorabil

Domnul Pre9edinte Melciu Florin
Muljumesc tuturor colegilor. Ne vedem la 9edinta Consiliului

General.

O zi buna. va doresc!
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Sedinta comisiei s-a Tncheiat Ia ora 8,37.

Nota: Consemnarea voturilor s-a realizat Tn conformitate cu
rezultatele generate de platforma online de videoconferinta WebEx pe
care s-a desfasurat sedinta.

PRESEDINTE
MELCIU FLORIN

SECRETAR
RAU GABRIEL

d&


