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

din data de 12decembrie 2022, ora 10

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

Convocarea sedintei comisiei a fost facuta la solicitarea din data de
09.12.2022 a domnului pre9edinte Melciu Florin.

1.

2.

3.

MELCIU FLORIN – PRE§EDINTE – prezent

n>
HAZARI AN CONSTANTIN - prezent

4. NICOLAIE GEORGE - prezent

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

CICEALA ANA-MARIA - prezent

COVACI FLORIN - prezent

MILEA DAN - absent

De
§UHAN VALERIU - NICOLAE - prezent

STOICA IOANA - prezent

CALENTARU NASI - prezent

PAVEL MARIUS - ADRIAN - prezent

fAr

Ordinea de zi a comisiei:

1 Proiect de hotarare privind aprobarea acordului de asociere dintre
Sectorul 2 al Municipiului Bucure9ti 9i Municipiul Bucure9ti privind
realizarea de catre Sectorul 2 al Municipiului Bucure9ti a
documentatiilor cadastrale, urbanistice, tehnico – economice si a
unui studiu de fezabilitate avand ca obiect reconfigurarea intersecjiei
9i a pasajului Doamna Ghica – Colentina 9i de modernizare a caii de
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rulare tronson dublu tramvai existent si de realizare tronson dublu
tramvai nou, rezultand un traseu final cuprins Tntre Bd. Dimitrie
Pompei – calea ferata – §oseaua Petricani – Bd. Lacul Tei – strada
Doamna Ghica – Soseaua Pantelimon – Bd. Chisinau – Bd
Basarabia – §oseaua Vergului, inclusiv amenajarea/reconfigurarea
domeniului public adiacent lucrarilor menjionate (intersectii/artere de
circulajie 9i re+ele 9i dotari tehnico – edilitare) pe o lungime de 12,2
km, pe raza administrativ – teritoriala a Sectorului 2 al Municipiului
Bucuresti .

2. Proiect de hotarare privind Tmputernicirea expresa a Consiliului
Local Sector 5 al Municipiului Bucure9ti sa hotarasca cu privire la
Tnfiintarea Administratiei Dezvoltare Urbana Sector 5, institutie
publica cu personalitate juridica in subordinea Consiliului Local al
Sectorului 5.

Domnul Pre9edinte Melciu Florin
Buna ziua.

Asistent comisie

Domnule pre9edinte, sunt prezenji 10 din cei 13membri ai comisiei.
Avem cvorum.

Domnul Pre$edinte Melciu Florin
Haideji sa Tncepem.

A9 vrea sa citim ordinea de zi. va rog.

Muljumesc.

Asistent comisie

1 Proiect de hotarare privind aprobarea acordului de asociere dintre
Sectorul 2 al Mlunicipiului Bucure9ti 9i Municipiul Bucure9ti privind
realizarea de catre Sectorul 2 al Municipiului Bucure9ti a
documentatiilor cadastrale, urbanistice, tehnico – economice si a
unui studiu de fezabilitate avand ca obiect reconfigurarea intersectiei
9i a pasajului Doamna Ghica – Colentina 9i de modernizare a caii de
rulare tronson dublu tramvai existent si de realizare tronson dublu
tramvai nou, rezultand un traseu final cuprins Tntre Bd. Dimitrie
Pompei – calea ferata – §oseaua Petricani – Bd. Lacul Tei – strada
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Doamna Ghica – Soseaua Pantelimon – Bd. Chisinau – Bd.
Basarabia – §oseaua Vergului, inclusiv amenajarea/reconfigurarea
domeniului public adiacent lucrarilor mentionate (intersectii/artere de
circulatie 9i retele 9i dotari tehnico – edilitare) pe o lungime de 12,2
km, pe raza administrativ – teritoriala a Sectorului 2 al Municipiului
Bucuresti .

2. Proiect de hotarare privind Tmputernicirea expresa a Consiliului
Local Sector 5 al Municipiului Bucure9ti sa hotarasca cu privire la
Tnfiintarea Administratiei Dezvoltare Urbana Sector 5, institutie
publica cu personalitate juridica Tn subordinea Consiliului Local al
Sectorului 5.

Se poate supune la vot ordinea de zi, domnule pre9edinte?

Domnul Pre§edinte Melciu Florin
Da, va rog frumos. Daca nu sunt Tntrebari din partea colegilor no9tri

consilieri .

Asistent comisie

Puteji vota ordinea de zi!

9 voturi pentru, 1 abjinere, 0 voturi Tmpotriva.

Ordinea de zi a fost aprobata.

Domnul Pre9edinte Melciu Florin
Muljumesc frumos.

Primul punct de pe ordinea de zi, va rog.

Asistent comisie

Este prezent domnul Filip Atanasiu din partea Direcjiei de
Transporturi.
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Domnul Pre9edinte Melciu Florin
Buna diminea Ia. va rog frumos sa ne spLIneji cateva cuvinte despre

acest proiect legat de Doamna Ghica.

Muljumesc frumos.

Domnul $ef Serviciu Atanasiu Filip – Serviciul Sistematizare trafic –
Directia Transporturi

Da. Deci, proiectul vine ca o Tncheiere a hotararii anterioare nr. 609
din 31.10 a.c. in care Consiliul General a Tmputernicit Consiliul Local
Sector 2 sa hotarasca la asocierea dintre Sectorul 2 9i municipiul Bucure9ti
pentru realizarea acestui studiu de fezabilitate, iar prin aceasta hotarare
se aproba forma contractului de asociere care consta Tn realizarea acestei
documenta Iii, de fapt a unui studiu de fezabilitate care sa permita dupa
finalizarea lucrarilor la actualul pasaj care se construie9te, este Colentina,
la Doamna Ghica 9i din faza de proiectare este prevazut tehnic sa susjina
o linie dubla de tramvai. Realizarea acestei continuitali a liniei de tramvai
pe inelul principal de circulajie, plecand de la linia existenta prin Petricani,
pe traseul Doamna Ghica pana Tn spate la piaja Delfinul, Chi9inau 9i
modernizarea tronsoanelor de linie de tramvai care au o durata de viala
depa9ita 9i crearea acestei linii noi. Cam asta este.

Domnul Pre$edinte Melciu Florin
Bine, rnuljumesc frumos de explica jie. Daca consilierii, colegii no9tri

consilieri mai au intrebari, daca nu, va rog sa supuneji la vot.

Domnul consilier $uhan Valeriu Nicolae

Da, a9 avea eu ceva sa Tntreb. Domnule director, puteji, din
perspectiva dumneavoastra de specialist in domeniu, puteji sa ne spuneji
noua 9i cetajenilor Bucure9tiului de ce aceasta Tntarziere de, cred, cel
pujin un an 9i jumatate? Din perspectiva Dvs. de specialist in domeniu 9i
de profesionist.



Domnul $ef Serviciu Atanasiu Filip – Serviciul Sistematizare trafic –
Directia Transporturi

va referiji la partea de constructie a pasajului?

Domnul consilier $uhan Valeriu Nicolae

Exact. Noi abundam Tn studii de fezabilitate, de prefezabilitate, tot
felul de lucruri, foarte bine ca le facem, nu-i nimic de zis, dar poate ca ar
mai trebui sa 9i muncim. Studiem, foarte bine, frumos, instructiv, dar care
e explica Iia Dvs.? Daca puteji sa ne spune Ii.

Domnul $ef Serviciu Atanasiu Filip – Serviciul Sistematizare trafic –
Direcjia Transporturi

incerc, adica va spun din ce 9tiu. Proiectul de pasaj este prevazut
din PUG 9i este idee din planurile de dezvoltare ...

Domnul consilier $uhan Valeriu Nicolae

va Tntrebam de 'intarziere

Domnul $ef Serviciu Atanasiu Filip – Serviciul Sistematizare trafic –
Directia Transporturi

A9a. Tncercam sa va fac un istoric. Fiindca...

Domnul consilier $uhan Valeriu Nicolae

Nu. lstoricul Tl cunosc. Constat Tnsa cu parere de rau ca nu invalam
nimic din istorie, de9i se spune ca cine nu-9i cunoa9tetrecutul, nu-9i merita
viitorul, eu voiarn sa va Tntreb care este explica jia din punctul Dvs. de
vedere?



Domnul Sef Serviciu Atanasiu Filip – Serviciul Sistematizare trafic –
Directia Transporturi

Cunosc motivul Tntarzierii. Oricum Tn Direc jia tnvesti Iii s-a derulat
acest proiect. Deci nu este Ia noi, la Direc jia Transporturi. Este, pur 9i
simplu, din cauza pandemiei momentul Tn care s-a comandat tablierul
metalic care sa traverseze Colentina, producatorii romani 9i cei din Europa
nu au mai avut disponibilitate.

Domnul consilier $uhan Valeriu Nicolae

Aji avut un contract cu o firma romaneasca, o firma chiar din
Bucure9ti pentru realizarea tablierului. Aji renunjat la el 9i aji cumparat
tablier mi se pare din Italia, nu? E corecta informajia mea?

Domnul $ef Serviciu Atanasiu Filip – Serviciul Sistematizare trafic –
Directia Transporturi

Nu, asta nu pot sa va confirm fiindca se ocupa Direc jia Investijii.

Domnul Pre9edinte Melciu Florin
Cred ca aici se ocupa Trustul de cladiri Metropolitane.

Domnul §ef Serviciu Atanasiu Filip – Serviciul Sistematizare trafic –
Dire]c la]ransporturi

Pe de o parte, ca e contractul cu Trustul, dar, 9i a doua Tl deruleaza
Direcjia Generala Investi Iii.

Domnul consilier $uhan Valeriu Nicolae

Atunci, domnul pre9edinte, hai sa ii invitam, ca e interesant sa aflam
9i noi cum au evoluat lucrurile din punctul asta de vedere. Nu vi se pare?
sa invitam 9i noi Direc jia Investijii, sa ne explice 9i noua cum e cu treaba
asta? Ce s-a Tntamplat defapt? Pentru ca noua ni se cere votul de fiecare
data pe ni9te chestiuni mai degraba tehnice, Tnsa noi ne asumam
raspunderea vis-a-vis de votut pe care iI dam, dar ar trebui sa o facem in
cuno9tinla de cauza.
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Domnul Pre9edinte Melciu Florin
Rog DATJ-ul sa cheme pe cineva de la Investi Iii. Nu avem niciun feI

de problema. Trecem la punctul numarul 2, iI votam 9i Tntre timp cei de la
Investijii ne pot da raspunsurile. Apoi revenim la punctul numarul 1. Daca
sunteji 9i Dvs. de acord.

Asistent comisie

Domnule pre9edinte, am trimis 9i sms, am trimis 9i email la domnul
director general Aflat, dansul a fost invitat. A fost trimis 9i link de conectare.
Nu 9tiu mai departe ce sa va spun. Doar sa ma duc in birouri acum cat
discutaji .

Domnul Pre9edinte Melciu Florin
Sunaji-1, va rog.

Domnul consilier $uhan Valeriu Nicolae

ii doare la basca, dorn'le. lerta ji-mi expresia argotica.

Dornnul Pre9edinte Melciu Florin
Haideji sa trecem la punctul numarul 2 9i o sa-i scriu 9i eu domnului

Aflat, sa iT scrie 9i colegii consilieri. Ori sa vina dansul, ori sa trimita un
adjunct, sa ne explice.

Asistent comisie

Proiect de hotarare privind Tmputernicirea expresa a Consiliului
Local Sector 5 al Municipiului Bucure9ti sa hotarasca cu privire la
infiintarea Administratiei Dezvoltare Urbana Sector 5, institutie
publica cu personalitate juridica Tn subordinea Consiliului Local al
Sectorului 5.
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Domnul $ef Serviciu Atanasiu Filip – Serviciul Sistematizare trafic –
Direcjia Transporturi

Buna ziua. sa Tncerc sa va prezint.

Domnul Pre9edinte Melciu Florin
Nu trebuie doar sa Tncercaji. Trebuie sa ne convingeji.

Domnul $ef Serviciu Atanasiu Filip – Serviciul Sisternatizare trafic –
Directia Transporturi

Pai nu, staji sa va explic. S-au ocupat colegii mei de la Serviciul de
strategie transport urban, iar eu astazi ii !in locul domnului director. Este
Tn concediu. Celala it proiect eu Tntradevar l-am facut. Acuma, din cate 9tili,
9i sectorul 4 are o asemenea structura de dezvoltare urbana, de societate,
sa vad 9i eu ca nu 9tiu exact despre ce este vorba.

Domnul Pre9edinte Melciu Florin
Bine, daca nu 9tili, supunem la vot, ne abjinem 9i o punem data

viitoare. Daca 9i colegii consilieri sunt de acord, data viitoare ne explicaji,
da?

Muljumesc frumos.

Domnul consilier $uhan Valeriu Nicolae

Daca-mi permiteji, domnule pre9edinte. §uhan sunt.

Domnul Pre9edinte Melciu Florin
va rog, domnule §uhan.

Domnul consilier §uhan Valeriu Nicolae

Tmprejurarea ca domnul director nu 9tie despre ce este vorba Tn
propozi jie, unde e subiectul 9i unde e predicatul, vrea sa gaseasca acuma
unde se afla, nu e chiar un motiv... 9i aici dumnealui a avut dreptate, e
cam acela9i lucru ca 9i Tn cazul sectorului 4. Deci e o administra jie care
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vrea sa se ocupe de dezvoltare, dar se ocupa cu precadere de mobilitatea
urbana. Desigur ca e un vot de blam pentru direc jia respectiva ca nu a
trimis pe cine trebuie. Asta sunt de acord cu Dvs. 9i subscriu.

Domnul Pre9edinte Melciu Florin
gtili bine ca nu blocam pe nirneni, Nu conteaza ca e 5, 1, 2.

Domnul $ef Serviciu Atanasiu Filip – Serviciul Sistematizare trafic –
Direcjia Transporturi

Acum, daca-mi permiteji sa intervin, fmi cer scuze. Vina este a mea.
Din cate am injeles, colegii sunt chiar Tn acest moment la domnul Primar
General, discuta legat de tramvaie, troleibuze, autobuze electrice.

Dornnul consilier $uhan Valeriu Nicolae

Decl, pana la urma, dupa domnul Primar General, are ... Pe noi ne
lasa cu ochii Tn soare. in sfar9it. Domnule director, eu va muljumesc 9i nu
am vrut neaparat sa va adresez o critica Dvs. pentru ca va respect, am
criticat atitudinea asta faIa de noi, care denota a9a un sentiment, repet, nu
Dvs., in general, care spune cam a9a: domnule lasa domnule, o
formalitate. Nu conteaza consilierii aia ca habar nu au 9i cu asta basta, am
rezolvat treaba. Ei, noi nu suntem a9a. Cel putin la aceasta comisie nu
suntem a9a.

Domnul $ef Serviciu Atanasiu Filip – Serviciul Sistematizare trafic –
Directia Transporturi

va cred. Este o conjunctura nefavorabila 9i pentru mine. Tmi cer
scuze Tn numele directiei.

Domnul Pre9edinte Melciu Florin
O.K. Muljumim frumos.

Haideji sa supunem la vot, va rog frumos.



Asistent comisie

Puteji vota.

Domnul consilier Nicolaie George

Votul meu este “pentru“.

Asistent comisie

Cu votul domnului Nicolaie, sunt 7 voturi pentru, 3 abjineri 9i 1
vot im potriva.

Domnul Pre9edinte Melciu Florin
Muljumim frumos, colegilor.

Haideji sa revenim la punctul 1, daca domnul Aflat de la Investi Iii sau
cineva de la dan9ii poate sa ne spuna cateva cuvinte despre protect.

Asistent comisie

Mi s-a comunicat, am sunat 9i la domnul director 9i mi s-a comunicat
de la serviciul meu, Asistare comisii, ca vine cineva din partea direcjiei
acurn.

Domnul Pre9edinte Melciu Florin
Muljumesc, cu rugamintea catre consilierii generali, colegii no9tri sa

a9teptam pana vine cineva, sa avem un raspuns clar.

Muljumesc.

Domnul consilier Hazarian Constantin

Domnule pre9edinte, haideji sa supunem la vot proiectul, pentru ca
cei de la Investijii vin sa clarifice de ce a existat Tntarziere la pasajul Ghica,
vorbim de o documentajie de urbanism 9i tehnica pe care sa o faca
sectorul 2 ca au mai mulji bani, pentru a rezolva celelalte probleme.
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Problema Tntarziere ne pot explica cei de la Investijii 9i ulterior. sa nu
a9teptam cu votul dupa ei.

Domnul Pre$edinte Melciu Florin
O.K. Haideji sa supunem la vot 9i la 9edinja viitoare or sa vina 9i cei

de la Investi Iii 9i o sa-i rugam 9i pe cei de la Trust ca sa ne explice exact
stadiul lucrarilor.

Asistent comisie

Puteji vota.

7 voturi pentru, 4 abjineri 9i 0 voturi Tmpotriva.

Acestea au fost punctele, domnule pre9edinte.

Domnul Pre9edinte Melciu Florin
Muljurnesc frumos.

Muljumesc, tuturor colegilor. Ramane sa ne vedem la 9edinja de
Consiliu General.

Multumesc frumos.

O zi buna, va doresc

§edinta cornisiei s-a Tncheiat Ia ora 10,25

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

PRESEDINTE
MELCIU FLO

SECRETAR
RAU GABRIEL
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