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Stimată Doamnă Secrelar General,
Stimată Doamnă Primar General,

În temeiul dispoziţiilor art 45 alin. (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, art
44 din Anexa O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si
funcţionare a consiliilor locale, subsemnatul, Ţugui Matei-Ion, in calitate de consilier general în
cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti, vă înaintez ataat prezentei proiectul de
hotărâre privind denararea programului—piiođ “Rahĺa Verde Buenreii", împreună cu expunerea
de motive, în vederea adoptării acestui proiect de hotărâre de către Consiliul General al
Municipiului Bucureşti.

Cu deosebită consideraţie,

Ţugui Matei-Ion
Consilier General
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EXPUNERE DE MOTIVE
La Proiecíul de Hotarare privind demararea prograninlni—pUoź «Rabla Verdc Bncuresti"

Municipiul Bucuresti este unul dintre cele mai aglomerate orase din Iume si. conform TomTom
Traffic lndex 2016, pe primul loc in Europa din punct de vedere al congestiei. Problema este una
complexa si solutiile au multipie componente. printre care:
dezvoltarea transporiului public;
reducerea numarului de masini;
dezvoltarea infrastwcturii pentru transport altemativ.
In acest context, consider necesar sa adresam si problema “epavelor', “rableloť. adica a masinilor
abandonate.
-

-

-

De ce nu este proEramul “Rabla" suflcient?
Prin cunoscutul program national. Ia casarea unei masini vechi primesti un voucher ce se poate
folosi Ia achizitionarea unui autoturism nou. Prin inlocuirea unei masini ce nu circula, cu una noua
sporesti (in Ioc sa reduci) traflcul din oras.
Solutia propusa este un program concurent, Ia nivel local. adaptat nevoilor specifice ale
Muncipiului Bucuresti: valorificarea Iocurilor de parcare deja existente si dezvoltarea mobilitatii
urbane durabile.
Pro2ramul “Rabla Verde Bucuresti"
se adreseaza cetatenilor cu domiciliul sau resedinta in Municipiul BucuresÉi si propune
rascumpararea masinilor vechi. dand acestora posibilitatea sa-si aleaga recompensa: bani (3000
Iei) sau credite municipale (5.000 lei).
Creditele municipale vor putea fi folosite la:
plata taxelor. impozitelor si amenzilor datorate Ia bugetul local
plata abonamentelor de transport in comun
transporlul rablei pe platforma spre casare
vouchere de mobilitate (biciclete, trotinete. trotinete electrice. componente si accesorii de Ia
magazinele partenere).
-

-

-

-

De ce diferenta intre bani si credite municipale?
Pentru a incuraja utilizarea transportului in comun si metodele de deplasare alternative. De
exemplu, suma poate acoperi achizitionarea a doua trotinete electrice (pentru persoane mai putin
predispuse la efort flzic) sau patru biciclete (in cazul unei familii cu doi copii). Totodata, si
accesoriile sunt importante, fie ca este vorba de elemente de siguranta (casca, genunchiere etc.)
sau de componente pentru a imbunatati o bicicleta deja existenta a beneflciarului.
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Consider ca aceasta propunere este in acord cu PIanul de Mobilitate Urbana Durabila aprobat prin
HCGMB 90/2017 si prezinta multiple avantaje: eliberarea domeniului public, valorificarea
locurilor de parcare existente, reducerea poluarii si incurajarea modalitatilor de transport
alternative.
Pentru toate cele de mai sus, va propun aprobarea unui program-pilot, in Iimita unui buget de
1000.000 Iei (1 milion).
Consilier General

Matei-Ion Tugui
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PROIECT
llotťzrare

privind denmrareu progranz,tĺui—pUot “Rabĺa Verde Bucuresfi"

Avand in vedere:
Expunerea de motive a domnului consilier general Tugui Matei-Ion, din partea USR
Adresa de inaintare a proiectului de hotarare. inregistrata cu nr
—

—

In conformitate cm
PIanuI de Mobilitate Vrbana Durabila aprobat prin HCGMB nr. 90/2017
Legea nr. 27312006 privind finantele publice Iocale
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
-

-

-

11? tenzeizd prevederilor art. 36 alin. (2) lit. h), urí. 45 alin. (2) si arL 82 din Legea admhis(rczíiei
puhlic'e locale ;w. 215ĺ2001, republica!a, cu nzocliJkarile si compleíarde ukerioare,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOTARASTE:

ArtI. Se aproba demararea proiectului “Rabla Verde Bucuresti", care vizeaza rascumpararea
masinilor vechi. dand posibilitatea beneficiarilor sa-si aleaga recompensa, constand in suma de
3.000 Iei, sau credite municipale in valoare de 5.000 Iei flecare.
Art2. Creditele municipale prevazute Ia Art I se vor acorda sub forma de vouchere in valoare de
I O lei si vor putea fi folosite Ia:
plata taxelor. impozitelor si amenzilor dalorate bugetului Iocal
plata abonamentelor de transport in comun pe raza Municipiului Bucuresti
transportul rablei pe platforma spre casare pe raza Municipiului Bucuresti
vouchere de mobilitate (biciclete. trotinete. trotinete electrice. componente si accesorii de Ia
magazinele panenere).

-

-

-

-

Art.3. Pentru implementarea proiectului prevazut Ia Art, I se aproba un buget de I .000.000 Iei.
urmand ca dupa epuizarea bugetului sa se faca un raport de evaluare cu privire Ia nivelul de
implementare aI proiectului.
Art.4. Beneficiarii proiectului trebuie sa fie cetateni romani, cu domiciliul sau resedinta in
Bucuresti. cu varsta minima de I 8 ani, ale caror autovehicule sa fie inmatriculate in Municipiul
Bucuresti de ceI putin 12 Iuni.
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Art.5. Proiectul se va desfasura pe baza unui regulament intocmit de directiile cornpetente din
cadrul aparatului de specialitate aI Primarului General al Municipiušui Bucuresti si va fi aprobat
prin dispozitie de Primar, in termen de 30 de zile de la aprobarea prezentei hotarari..
Art. 6. Prin grija Primarului General se va incheia un protocol cu direcdile de taxe si irnpozite
Iocale, RATB si Metrorex si alti operatori, in vederea implementarii proiectului cu privire Ia
creditele municipale sub forma de vouchere.
Art. 7. Directiile din cadrul aparatului de specialitate aI Primarului General al Municipiului
Bucuresti vor duce la indeplinire prevedererile prezentei hotarari.
Aceasta hotarare
data de

a fost adoptata in sedinta Consiliului General aI Municipiului Bucuresti din

PRESEDINTE DE SEDINŢA
Bucuresti

2018

SECRETAR GENERAL AL
MUNICIPIULL'l BVCURESTI

