
Proces – verbal
al 9edinjei Comisiei de Ecologie, protec jia mediului 9i igienizare din cadrul

CGMB din data de 26.01.2021, ora 12

Prezenta: Ciceala Ana Maria, Nicolaie George, Purcarea Sorin, Gram
Anamaria Alina, Muresan Manuela, Florescu Adrian Constantin, Maxim
Marius catalin, Stoica loana, Comanici Ancuja Sorina

§edinja comisiei se desfa9oara prin mijloace electronice, printr-o
platforma online de videoconferin@, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
94/2020.(‘

Ordinea de zi:
punctele 12 9i 13 de pe ordinea de zi a 9edin jei
29.01.2021

discujii despre bugetul Direcjiei de Mediu din cadrul PMB
discujii despre bugetul ALPAB
discujii despre bugetul ASPA

CGMB din

Participa din partea Direcjiei de Mediu doamna director executiv
Mihaela Chiri Ia, din partea ALPAB domnul Octavian Radulescu, din partea
ASPA domnul Andrei Mina Draghici 9i doamna catalina Tranescu 9i din
partea Sociajiei Peisagi9tilor din Romania doamna Diana Culescu.

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
Buna ziua
Bine aji venit la comisia de ecologie.

urmeaza discu Iii tehnice 9i de procedura –

Vot pe ordinea de zi propusa.

Daci nu sunt propuneri.

Vi rog, votaji.

Cu 7 voturi pentru, 1 abjinere 9i 1 vot impotriva, ordinea de zi a
fost aprobata.
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Vot pe proiectul nr. 13 de pe ordinea de zi a 9edinjei CGMB din
29.01.2021, proiect de hotarare privind imputernicirea expresa a
Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucure9ti de a hotari,
in condijiile legii, cu privire la asocierea dintre Consiliul Local al
Sectorului 6 al Municipiului Bucure9ti 9i Universitatea Politehnica din
Bucure9ti, in scopul acordarii accesului nelimitat pentru public in
incinta Parcului Universitalii Politehnica Bucure9ti – Campusul Noul
Local

(. Daca nu sunt intewen Iii.

Vi rog, votaji.

Cu 6 voturi pentru, 3 abjineri §i 0 voturi fmpotriva, proiectul este
avizat favorabil.

Vot pe proiectul nr. 12 de pe ordinea de zi a 9edin jei CGMB din
29.01.2021, proiect de hotarare privind imputernicirea expresi a
Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucure9ti de a hotari,
in condijiile legii, cu privire la inijierea unui Protocol de colaborare
intre Sectorul 6 al Municipiului Bucure9ti 9i Universitatea de §tiinje
Agronomice 9i Medicina Veterinara din Bucure9ti, Asocia jia
Peisagi9tilor din Romania – filiala Bucure9ti 9i Ordinul Arhitecjilor din
Romania – Bucure9ti, in scopul implementarii unor proiecte de
regenerare urbana pentru consewarea 9i dezvoltarea spatiului verde
si a biodiversitatii.

(

Daca nu sunt intervenjii.

Vi rog, votaji.

Cu 6 voturi pentru, 3 abjineri 9i 0 voturi impotriva, proiectul este
avizat favorabil.

Trecem la discujii legate de bugetul Direcjiei de Mediu.



Doamna Director Executiv Chiri fa Mihaela – Direc fia de Mediu

Pot sa Tncep eu? Dumneavoastra aveji o alta propunere de buget Tn
fala, care s-a dat inijial, dar injelegand din 9edin ja de buget, care a avut loc
in data de 20 cu domnul primar, am injeles ca funcjionam pe un buget de
avarie 9i atunci a9 vrea sa ... situa jia pentru anul 2020, urmand ca celelalte
care sunt ... propunerea pe care o aveji la dispozi jie deja, sa le analizez 9i
sa le propun daca e cazul sau nu. Dar deocamdata vreau sa stea Tn

analiza o perioada 91 pentru propunerea noastra ramane doar A-ul 9i B-ul,
daca aveji propunerea Tn fa P. Sunt doua contracte care trebuie sa le Tnchid

pentru anul 2020. Eventual vi Ie spun daca aveji nevoie.
(

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
Avem propunerea Direcjiei de Mediu pentru bugetul de cheltuieli

curente 9i de investi Iii pentru anul 2021.

Doamna Director Executiv Chirita Mihaela – Direc jia de Mediu

Am injeles.

Recitificat? Ma gandesc la urmatoarea rectificare, daca va fi. Eu nu
9tiu cand se va Tntampla asta.

( Doamna Consilier Comanici Ancu ja Sorina

La ce rectificare faceji referire?

Doamna Director Executiv Chirita Mihaela – Direcjia de Mediu

Ma gandesc Ia 2021.

Doamna Consilier Comanici Ancuja Sorina

Doamna, noi nu avem bugetul 2021.



Doamna Director Executiv Chirila Mihaela – Direcjia de Mediu

Eu 9tiu asta. Am rejinut asta. Ma gandesc ca dupa bugetul de stat
care se aproba 9i aprobam ulterior 9i noi bugetul Tn 9edinja de consiliu,
daca va avea Ioc o rectificare, o sa propunem 9i alte .. .

Doamna Consilier Comanici Ancu+a Sorina

Ce alte doamna, ca noi ca noi nici nu avem propuneri de proiect.

(

Doamna Director Executiv Chiri la Mlihaela – Directia de Mediu

Am injeles asta.

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
vad ca sunt mulji colegi care vor sa intervina Conform

regulamentului, se fac Tnscrieri la cuvant pe chat 9i o sa va dau cuvantul Tn
ordinea Tnscrierii, ma Tnscriu 9i eu la cuvant.

Doamna Consilier Comanici Ancuja Sorina

Grupul PSD nu mai participa Tncepand de acum la acest simulacru de
9edinji, care are pe alocuri 9i un iz penal.(

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
Nu 9tiu Ia ce va referi Ii, doamna Comanici. Deci Tnjeleg ca vor ie9i din

9edinla doamna Comanici 9i colegii de la PSD? Doamna Stoica?

in tot cazul, eu sper sa avem o dezbatere cat mai curpinzatoare 9i
fiindca oricum am Tntarziat destul de mult, va sugerez sa procedam Tn felul
acesta: pe chatul acestei 9edin je pute li sa scrieji Tnscriere la cuvant, cum
am spus eu adineauri 9i va dau cuvantul in ordinea inscrierii.

Deocamdata, premisele pe care discutam, a9a cum a spus 9i
doamna Mihaela Chiri A, a9a cum am Tnjeles 9i eu din 9edinja de buget de
saptamana trecuta, sunt urmatoarele: vom avea pentru Tnceputul de an un
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buget de avarie pentru toate institujiile, inclusiv Direc jia de Mediu, dupa
care, in lunile aprilie sau mai, in func[ie de identificarea disponibilitalilor
bugetare 9i a altor surse de finanjare pe fonduri europene sau alte
Tmprumuturi, vom putea rectifica bugetul institujiilor, astfel Tncat sa ne
Tndeplinim toate obiectivele, inclusiv de investi Iii. in sensul acesta, ceea ce
va propun eu astazi este sa discutam nu pe baza bugetului Direcjiei de
Mediu, ca injeleg ca acesta va fi modificat 9i 9tiu ca cel pujin noi, cei din
grupul USR PLUS ne-am gandit, inclusiv pe baza programului nostru de
guvernare locala sa notam 9i sa aducem Tn cadrul comisiei de mediu
dezbaterea pe anumite subiecte care oricum trebuie incluse 9i Tn bugetul
acestor institu Iii pentru ca ele sa devina realitate. A9a Tncat, va invit sa
Tncepem sa vorbim efectiv pe proiectele pe care Direc jia de Mediu ar trebui
sa Inceapa sa lucreze imediat din acest an 9i sa vedem cat de mult
Tnaintam astazi. Discujia va continua cand vom avea propunerea de buget
venita din partea primarului general 9i cele 15 zile de dezbatere buget.
Acestea sunt premisele 9i acesta este cadrul Tn care discutam astazi. Este
o discu jie in continuarea discujiei de saptamana trecuta, astfel Tncat sa
avansam pe proiectele de mediu 9i pe institujiile pe care le avem Tn
subordine 9i sa ajungem Ia un buget cat mai bun anul acesta dar 9i
urrnatorii ani. Bun. va dau cuvantul 9i dumneavoastra. Doamna Chiri la
cred ca v-aji Tnscris.

(

Doamna Director Executiv Chirita Mihaela – Directia de Mediu
(

Da. Am rejinut ideea dumneavoastra. Celelalte, cum am spus sunt in
analiza. Eu rna gandeam, luandu-le la rand ca a9 vrea sa am totu9i Tntalniri
9i cu ONG-uri pe diverse proiecte ca sa vedem daca putem beneficia de
expertiza gratuita din partea lor, Tncat bugetul nostru sa-I ducem cat ... la
minim posibil pentru ca e pacat sa nu beneficiem 9i de expertiza lor. Dar
pentru asta, eu am nevoie de un pic de timp pentru obiectivele 9i proiectele
noi ca sa pot sa-mi fac o idee 9i sa iau legatura cum am spus cu fiecare
ONG pe domenii.

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
O.K. Ce putem face 9i noi, in cadrul comisiei de mediu, ce am promis

ONG-urilor saptamana trecuta ca in momentul cand avem proiectul de
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buget pentru toate institujiile, prezentat de primarul general, Ti vom invita pe
toli cei care au participat 9i care sunt interesaji de la ONG-uri 9i Tn acest
an. in acela9i timp vreau sa va atrag atenjia ca nu 9tiu Tn ce masura vom
putea beneficia de ajutorul voluntar al acestor ONG-uri ca expertiza pe
proiecte care totu9i !in de ... sunt foarte complexe Tn fond, cum ar fi registrul
verde, de exemplu.

Doamna Director Executiv Chirita Mihaela – Directia de Mediu

(‘
Am injeles. Aici e o problema. Eu saptamana trecuta am avut discujii

cu colegii care lucreaza deja aici 9i mi-au spus Tntr-adevar de registrul
verde 9i de strategia spajiilor verzi 9i care injeleg ca toate se leaga de
PUG, care daca nu e facut ...

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

Putem sa Tncepem sa discutam despre asta. Am invitat-o 9i pe
doamna Culescu astazi, tocmai pentru ca avem un protocol de colaborare
Tntre Primaria Generala 9i Consiliul General cu Asocia jia Peisagi9tilor 9i
astazi putem beneficia Tn cadrul comisiei de expertiza lor pe mai multe
subiecte.

Acum, daca-mi permiteji, cred ca s-a Tnscris la cuvant domnul Maxim
Marius catalin 9i apoi voi continua eu cu cateva proiecte, ca sa Tncepem sa
vorbim pe ele. Domnul Maxim.

(

Domnul Consilier Maxim Marius catalin

... doamnei Comanici aceasta 9edin P. Cum a spus9i doamna care a
vorbit Tnainte mea, doamna Mihaela Chiri Ia, nu avem ce sa discutam.
Trebuie sa luam legatura cu ONG-urile.

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

O.K. ONG-urile au fost prezente 9i saptamana trecuta. A Tnceput
aceasta discu jie.
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Domnul Consilier Maxim Marius catalin

Eu va doresc dezbatere placuta. cand vom avea ceva concret, o sa
participam. Eu va muljumesc.

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

va muljumesc. O zi frumoasa.

incepem atunci 9i continuam. sa discutam pe proiecte. Pe partea de
plan intermediar PICA 9i refacerea PICA, aici ...[neinteligibil] obiective
bugetare. sa includem Tn bugetul acestui an o linie bugetara. Pe planul
interrnediar PICA 9i pe refacerea PICA, unde este nevoie de un nou studiu,
a9 vrea sa rog Direc jia de Mediu sa includa aceste 2 sau 3 obiective ca
proiecte 9i ca linii bugetare. Dumneavoastra impreuna cu direc jia financiara
veji 9ti cel mai bine cum trebuie sa Ie includeji pe zona de credite de
angajament 9i pe credite bugetare, in func jie de ce resurse financiare sunt,
dar aici nu 9tiu daca trebuie sa discutam foarte mult. Din 9edin ja de
saptarnana trecuta, de joi, eu am injeles ca este o prioritate a primarului 9i
se va ocupa oricum de asta in cadru mai larg 9i al calitalii aerului Tn

Bucure9ti 9i prioritizarii Tmbunatalirii calita Iii lui. Apoi, pe parte de registru
verde, aici, la feI, vreau sa va propun 9i dumneavoastra 9i colegilor sa dam
din parte comisiei noastre un feI de aviz de prioritizare pentru acest proiect
9i consider, 9i va puteji exprima 9i dumneavoastra parerile, ca este necesar
acest proiect de refacere a spajiului verde fiindca eI in momentul acesta nu
este recunoscut nici ca document legal. Nu este nici Ia zi 9i nici nu mai
poate fi adus Ia zi din ce am injeles, fiindca licenja nu ne apa4ine noua. in
plus nu a fost sursa datelor, in continuare nu este disponibila 9i atunci
propun ca acest proiect sa fie prioritizat de administra[ie 9i sa fie inclus
daca se poate pe o linie de credite de angajament pentru urmatorii 4 ani,
iar Tn privin ja aceasta poate ne da doamna Culescu cateva detalii din
punctul dumneaei de vedere ce ar trebui sa includa acest plan. De
exemplu, toate criteriile de elaborare a lui, in primul rand cum am putea sa
facem un buget multianual pentru asta, din punctul dumneaei de vedere.

(

(
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Doamna Culescu Diana – Asociatia Peisagistilor Filiala Bucuresti

in primul rand trebuie macar o estimare despre ce vorbim. Care sunt
dimensiunile spajiilor verzi, care ne ..., o estimare de arbori 9i a9a mai
departe. in principiu, estimarea de arbori ar trebui sa se bazeze pe vechiul
registru verde, dar din cate 9tiu eu, datele de acolo nu prea sunt corecte ...
din Bucure9ti care nu au fost cartate sau care au fost cartate gre9it ... 9i
apar Tn registrul verde. Asta o data.

Doi la mana, registrul verde nu se refera la arbori. Se refera inclusiv
la banci, inclusiv la toate dotarile pe care Ie are un spa liu verde dar 9i la
zona de spa liu verde, care este dimensiunea spajiului Ia care ne referim 9i
de fapt nu este un instrument in care ne facem o lista. Este un instrument
cu care lucram. Este un instrument care ne da informajii de genul s-a rupt o
banca, 9tiu ca am o banca de reparat sau avem 10 de reparat. Este o baza
de date care se reactualizeaza continuu. Actualul registru verde a ramas la
nivelul anului 2011 9i nu include 9i dotarile din spajiile verzi. Doar arborii.
De asemenea, ar trebui de injeles cine lucreaza la acest registru verde.
Administra jia publica are resursele umane sa faca acest lucru? E vorba
efectiv de ni9te oameni care se duc pe teren 9i au aceste informajii. Apropo
de acest lucru, informajiile de pe teren se pot lua oricand. Este o activitate
meteodependenta. iIi Tngheala telefonul, nu mai ai cum sa mai bagi date in
telefon. Atunci trebuie sa faci pe timpul cald aceasta chestie. lara9i
personalul e important. E angajat al primariei? Este o chestie care este
externalizata 9i se petrece pe un an sau pe doi sau pe cat. Atunci de fapt e
o cheltuiala separata, care nu ... salariilor din administra jia publica. De
asemenea, oamenii respectivi, cat de specializa li sunt? Adica 9tiu sa !ina
ruleta 9i telefonul Tn mana sau 9tiu sa recunoasca specii cand nu au frunze
pentru ca atunci mare9ti timpul pe care poli sa-I petreci Tn teren. Sunt foarte
multe aspecte, dar cam acestea sunt prioritare. sa injelegem pentru ce
trebuie sa lucram, care sunt resursele pe care le avem deja 9i ce vrem sa
facem pe viitor.

(

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

Care ar fi livrabilul dupa caliva ani pentru registrul verde? Cum ar
arata acest registru?
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Doamna Culescu Diana – Asociatia Peisaqistilor Filiala Bucuresti

Livrabilul este de fapt o baza de date online. Apropo de asta, ar trebui
sa fie online 9i disponibila publicului conform legii. Momentan este online
doar o harta, informajiile de pe harta sunt disponibile pentru public. Din
cate injeleg nu sunt disponibile nici pentru Direc jia de Mediu din primarie
sau pentru ALPAB aceste date momentan 9i practic aceasta baza de date
cu care lucraji continuu. Daca vre Ii, eu pot sa va dau un link cu un exemplu
cu registrul verde pe care am lucrat eu personal la Gradina Ci9migiu cu mai
mulji voluntari 9i sa vede li ce date am adunat doar pe arbori. Cum
spuneam, nu ne-am dus mai departe de atat. Practic livrabilul este acest
instrument cu care lucreaza toata lumea, adica Primaria Municipiului
Bucure9ti prin toate direcjiile, prin ALPAB, prin ce se Tntampla Tn primarie
legat de spajiile verzi, primariile de sector 9i ADP-urile de sector, adica
toata lumea va introduce date aici 9i este o baza de date care are o arhiva
in spate. Daca am facut o interven jie la o banca, am vopsit-o, am reparat-
o, avem o arhiva in spate, vedem ca s-a Tntamplat acest lucru 9i daca
banca respectiva este rupta de 20 de ori, poate nu mai punem banca
acolo, ca Tnsearnna ca vine cineva 9i o rupe, deci te ajuta sa-!i 9i
previzionezi pe viitor 9i ce resurse ai nevoie, de exemplu cata vopsea, cate
lemne, cate cuie, cali oameni sa faca chestia asta, dar de asemenea 9i sa
vezi diverse probleme pe care Ie ai, de exemplu Tn strainatate nu se
planteaza mai mult de 20% dintr-o singura specie. Noi avem platani sa ne
punem 9i-n cap. Oi atunci trebuie sa observam care sunt speciile astea ca
sa nu Ie mai Incurajam la plantare 9i sa ne facem o strategie cu ce plantam
pe viitor. Deci, practic livrabilul Tn sine este aceasta baza de date pe care o
avem online 9i pe care o vad 9i cetajenii care se actualizeaza Tn

permanen Ia. Sunt mai multe solu Iii. De exemplu, odata ce speciali9tii v-au
bagat ni9te detalii, ei in baza de date sunt menjiuni cand trebuie sa revii sa
te mai uili odata la arbori. Exista arbori care au probleme 9i ne ducem Tn
fiecare luna sa vedem daca s-a agravat sau nu pana-1 dai cu totul jos sau
mai 9tiu 9i eu ce. Sunt aljii pe care trebuie sa-i vezi odata Ia 5 ani, odata la
3 ani, depinde de situajie. §i atunci poli sa-!i faci selec jia imediat de cate
ori trebuie sa te duci pe teren ca sa 9tii anul asta cali speciali9i iIi trebuie.
Speciali9tii aia iIi spun ce tip de lucrari trebuie acolo, ca nu numai taierile
sunt necesare pentru arborii din mediul urban 9i apoi se fac, de exemplu

(

(
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avem taiere. Firma care face taierea, face o poza. Toaletarea nu exista.
Taieri Tn coroana, sa le zicem. Indiferent de ce tip sunt ele. Firma face o
imagine Tnainte, o baga Tn baza de date 9i apci poate sa faca o imagine
dupa, sa arate ca a facut lucrarea 9i tu stai Tn birou la Direcjia de Mediu si
vezi daca s-a facut lucrarea sau nu. Toata baza asta de date are in spate
un rnecanism prin care poli sa faci devize. Eu iIi trimit firma cutare ca sa tai
10 arbori, 15 arbori, 100 de arbori. §i dupa aia poli sa-!i faci ni9te plali pe
baza chestiilor care sunt. Registrul verde este un instrument extrem de
complex.

( Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

Cum 9tirn ca aceste date sunt certificate? La Tnceput, cel pujin.

Doamna Culescu Diana – Asociatia Peisagistilor Filiala Bucuresti

La acest tip de date, sa ne referim 9i Ia ce Tnseamna certificate.

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

Adica pot fi introduse date de catre diverse categorii, de speciali9ti
sau chiar de cetajeni?

(

Doamna Culescu Diana – Asociatia Peisaqistilor Filiala Bucuresti

Daca ne referim la datele despre arbori, Tntr-adevar acolo avem mai
multe situa Iii. Daca ne referim la datele despre banci, iluminat ;.a.m.d., eu
daca am zis ca banca este rupta 9i va pun o poza cu banca rupta, ce
nevoie de specialist mai am?

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

Cu locajia pe gps, cu banca ...

10

.-,



Doamna Culescu Diana – Asociatia Peisaqistilor Filiala Bucuresti

Punctul exact cu locul Tn care banca exista 9i am poza cu banca
rupta. Ce expertiza ne mai trebuie?

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

§i bineTnjeles masuratorile pe spajiile verzi.

(

Doamna Culescu Diana – Asociatia Peisaqistilor Filiala Bucuresti

Da. Trebuie facute masuratori ca sa 9tim exact unde sunt care dintre
elemente. Daca ne referim la arbori, acolo exista mai multe solujii, mai
multe straturi de date care se pot lua cu persoane care nu sunt
specializate, cum am fost 9i eu, de exemplu de la Ci9migiu pe pozijionarea
arborilor 9i dimensiunea trunchiului poate fi masurata de absolut oricine 9i
atunci oricine, chiar 9i din afara primariei poate sa vina. De exemplu, in
New York 9i-a facut registru cu oamenii care vor sa ajute la chestia asta 9i
practic sunt ni9te informajii pe care ei Ie pot adauga. Informajiile respective
pot fi ulterior introduse Tn baza de date prin validarea de catre un specialist,
adica pui un specialist, se uita la arbore, I-a masurat fix sa vada ca are 54
de centimetri Tn circumferinla sau Tn diametru, iI vede cu ochiul liber. Daca
e nevoie TI mai verifica odata sa vada despre ce este vorba. Este destul de
u9or. $i apoi mai este stratul mai specializat, de exemplu partea asta de
recunoa§tere de specii, unde trebuie ni9te oameni care au facut ni9te studii
sau ni9te studenji care sunt prin anul 3, care sa injeleaga despre ce este
vorba 9i apoi cel mai avansat aspect este partea de analiza vizuala a
arborelui, Tn care arborele, poli sa te uili la el 9i Tnjelegi care sunt
problemele 9i trebuie sa faci Tn continuare, cum sa acjionezi cu el. Asta
este un strat mai specializat 9i acolo trebuie ni9te profesioni9ti pe care
deocamdata nu cred ca ii aveji in administra jia publica. Ar fi bine sa ii aveji.

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

Cum am putea sa progresam colegi 9i doamna Chiri@? Pentru ca in
primul rand, din punctul meu de vedere, ar fi sa estimam care sunt
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componentele acestui proiect. Cu siguran@ este un proiect complex. Deci
ar trebui cumva sa le punem pe hartie 9i apoi sa Tncepem o estimare
bugetara 9i de calendar. La registrul acesta nou verde. Oi ar trebui cumva
poate executivul sa vina cu solu jia asta de bugetare multianuala, cum
spunearn. Cred ca puteji conta pe partea aceasta pe sprijinul celor de la
ASOP Bucure9ti.

Doamna Culescu Diana – Asociatia Peisagistilor Filiala Bucuresti

Daca pot sa intervin aici, apropo de ajutor, noi Tntotdeauna am fost
deschi9i, doar ca una este sa vin sa particip la Tntalniri care dureaza cateva
ore, nu 9tiu, odata pe luna sau ceva de genul asta 9i sa mai fac Tntre timp
ni9te chestii, documente pe ceva ce a facut cineva din administra jia publica
9i alta este sa lucrezi un an de zile pe teren ...

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

A, nu. Nu ma refeream Ia a9a ceva. Ma refeream Ia ...

Doamna Culescu Diana – Asociatia Peisaqistilor Filiala Bucuresti

... un anumit punct, apoi ... facturile.

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

Bun.

Doamna Director Executiv Chirita Mihaela – Directia de Mediu

A9 putea interveni un pic?

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

Da. Da. va rog frumos.



Doamna Director Executiv Chiri ia Mihaela – Directia de Mediu

Am injeles ideea. Este o idee buna. §tiu care e situajia pe registru,
ca nu se mai actualizeaza. Tntr-adevar, nu 9tiu daca ne mai putem baza pe
datele care au fost introduse pana la acel moment. Dincolo de asta, injeleg
ca se vrea o propunere, o linie de angajament pe acest registru, dar nu
cred ca Direc jia de Mediu singura va putea face asta, adica trebuie sa
identificam 9i alte direcIii din primarie pe care putem conta 9i sa facem
Tmpreuna .. .

r
Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

... dumneavoastra, sa vedem ce alte direc Iii pot contribui. Probabil ca
Direc jia de Fonduri Europene.

Doamna Director Executiv Chirita Mihaela – Direcjia de Mediu

Urbanism, patrimoniu.

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

Urbanism pe partea de PUZ.
(

Doamna Director Executiv Chirita Mihaela – Direcfia de Mediu

E clar un proiect de mare anvergura 9i trebuie discu[ie cu ... adica la
9edin Ia asta era bine sa mai discutam sau sa mai facem una, in care sa
discutam ... care ne pot ajuta pe partea asta.

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

Corect, corect. Dumneavoastra spune li urbanism ...
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Doamna Director Executiv Chiri la Mihaela – Direc jia de Mediu

Patrimoniu, da, ramane sa ne mai gandim ... pe partea asta legala cu
certificat, tot ce vorbeam. Poate ca 9i consiliile. Administrajiile spajiilor
verzi, fmi spune o colega. Tntr-adevar, consiliile de sectoare, da, primariile
de sector. Dar deocamdata sa vedem noi aici ce idee avem Tnainte de a
propune primariile de sector.

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

(

O sa Tncepem sa schilam acest proiect 9i bugetul pentru eI.

Doamna Director Executiv Chiri fa Mihaela – Direc jia de Mediu

Asta-i partea cea mai grea. Ca sa faci bugetul, trebuie gandit cum vei
face acest registru 9i .. .

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

Avand Tn vedere discujiile care au fost 9i alte proiecte care au fost
cumva gandite de la Tnceput Tmpreuna cu sectoarele, va spun ca din
experienjele noastre din trecut, am vazut ca este foarte dificil ca un proiect
care este Tn colaborare 9i este multianual cu 6 sectoare ale Bucure9tiului,
sa fie livrat la timp, fiindca mereu exista Tntarzieri, un sector nu are
finanjare pentru semestrul respectiv, sunt Tntarzieri la plata sau se mi9ca
incet

(

Doamna Director Executiv Chirita Mihaela – Direc+ia de Mediu

Nu ma refeream neaparat la buget ci ca parte tehnica, ca e nevoie de
mu Ite.

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

... sa finanjeze o parte din proiect sau daca noi vedem ca nu avem
suficienji bani sau ca nu objinem finanjare de la Uniunea Europeana pe
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proiectul respectiv, a9a cum ne dorim, sa contribuie 9i ei daca-9i doresc 9i
sa faca 9i ei bucajele. Dar nu I-a9 prevedea de la Tnceput.

Doamna Director Executiv Chiri fa Mihaela – Direcfia de Mediu

Am injeles ideea.

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

(

Daca am Tncheiat cu acest subiect al registrului verde, deocamdata,
v-a9 propune sa inijiem discu Iii cu Asocia jia Peisagi9tilor 9i cu alte direc Iii
din primarie ca sa apucam sa schi lam proiectul acesta 9i daca putem sa
includem pe zona de credite de angajament anul acesta de la Tnceput
buget, eu, din partea comisiei de ecologie, v-a9 propune sa Tncercam sa
facem asta cat mai repede cu putinla. Apoi alte proiecte care, la feI, sunt
importante 9i pe care le-am discutat sumar saptamana trecuta, bugetul
acela pentru concurs de proiecte pentru ONG-urile de mediu, aici am avut
o discu jie 9i vom Tncepe cu colegii sa schilam un proiect de hotarare prin
care sa propunem 9i un draft de regulament pentru acesta, ar fi tot prin
Direc jia de Mediu sa se desfa9oare daca sunteji 9i dumneavoastra de
acord 9i revin cu acest proiect de Tndata ce avem un draft pe el. Pe partea
de buget Tnsa, va trebui sa ne ajutaji dumneavoastra fiindca 9tili mult mai
bine care sunt disponibilitalile financiare ale primariei momentan 9i pe ce
putem conta poate pe zona aceasta, la rectificare. Apoi, pe partea de
centura verde, unde nu s-a discutat foarte mult saptamana trecuta, daca
sunt colegi care vor sa intervina, sunteji bine veniji, din ce am injeles
deocamdata, nu s-a avansat cu proiectul de hotarare care a fost adoptat de
catre consiliul trecut 9i ca primul pas pentru a putea suplimenta un astfel de
proiect este sa se faca un studiu de fezabilitate, dar poate 9tili
dumneavoastra mai multe despre asta.

(

Doamna Director Executiv Chirifa Mihaela – Direc+ia de Mediu

O sa va dau o colega de-a mea, care va poate spune mai mult
despre acest obiectiv, avand in vedere ca eu abta am preluat 9i nu 9tiu
exact ce s-a Tntamplat pana la acest moment.
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Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

Da, da, da, va aud. Cum va numiji?

Doamna Stanciu Marina – Directia de Mediu

Buna ziua. Marina Stanciu ma numesc

Este vorba despre un studiu care sa identifice care sunt terenurile
care pot fi pretabile pentru realizarea centurii, terenuri care ar trebui sa fie,
sa le cunoa9tem 9i statutul juridic, condijiile de plantare, hidrologice, ce
specii ar trebui sa plantam pe aceste terenuri 9i evident cat ar costa, care
ar fi bugetul de achizijionare de terenuri daca sunt domeniul municipalitalii.

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

Dumneavoastra aji bugetat deja un astfel de studiu Tn anii trecuji?

Doamna Stanciu Marina – Direc jia de Mediu

Am Tncercat, dar nu s-a realizat. Am avut tentative

( Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

Care era bugetul propus Tn anii trecuji?

Doamna Stanciu Marina – Directia de Mediu

in jur de 500.000 de lei.



Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

O.K. Ne puteji trimite 9i noua, puteji sa identificaji fundamentarea
bugetara pentru linia aceasta bugetara? §i sa trimiteji in aten jia comisiei de
ecologie?

Doamna Stanciu Marina – Direcjia de Mediu

Da.

( Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

O.K. Muljumim foarte mult.

Ar fi util sa Tncepem de aici. Din punctul meu de vedere, primul lucru
este sa identificam acele terenuri care se preteaza pentru centura ... Asta e
prima problema. Poate sunt in administrarea statului 9i le putem folosi daca
le cerern la guvern sau de la alte institu Iii ale statului. Trebuie facuta o
rnapare pe zona de proprietate in perimetrul municipiului. Concentric
cumva. Plus drepturi de proprietate pentru ca e posibil si fie pe langa
privat, toate UAT-urile care sunt in jurul Bucure9tiului. ca sunt in afara
centurii, se presupune. Deci Tn afara UAT Municipiului Bucure9ti. Bun.
Deci, daca pute li sa gasili acea fundamentare bugetara pentru 500.000 lei,
cred ca ne-o transmiteji noua 9i doamnei Chiri Ia, evident. Ca sa ne facem
9i noi o idee. §i cu siguran@ colegii din comisie vor sprijini acest proiect.

(

Bun. Mai departe,

Pentru proiectul cu Parcul vacare9ti, aici am Tnjeles
general ... un update pe asta

primarului

Nu va mai auzim. Se intrerupe din cauza internetului. Proiectul cu
Parcul vacare9ti. injeleg ca va fi inclus 9i acesta Tn buget.

Doamna Director Executiv Chirita Mihaela – Direcjia de Mediu

Nu. Nu am niciun update facut pe ...
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Doamna Domni9oru Mihaela – Direcjia de Mediu

Buna ziua. Ma numesc ...[neinteligibil ... zgomot de satvare]. Noi ne-
am ocupat Tn 2016, cand a fost declarat terenul ca potenjial de arie
protejata 9i a9a a fost instituit prin hotarare de guvern, regimul de arie
protejata. De atunci, tot se Tncearca sa se investeasca 9i sa se colaboreze,
primaria de sector 4 9i municipiul Bucure9ti sa dezvolte acea zona, ca arie
protejata, sa fie de interes. Din cate §tiu, nu s-a dus Ia bun sfar9it, adica nu
s-au finalizat foarte multe proiecte. Primaria Municipiului Bucure9ti, in baza
unui protocol a colaborat cu Parcul Natural vacare9ti cu asocia jia care a
administrat acest parc pana acum un an de zile sau doi ani. Acum parcul
este Tn administrarea Agenjiei Najionale pentru Arii Protejate 9i pentru a
colabora cu Primaria Municipiului Bucure9ti, trebuie sa avem protocol cu ei.
Noi nu 9tiu daca putem sa investim pe acolo sau sa devenim noi
adm inistratori .

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

A, nu. Nu cred ca ...

Doamna Domni9oru Mihaela – Direc fia de Mediu

Ca administrator pentru ca trebuie sa avem o structura creata la
nivelul municipiului Bucure9ti cu speciali9ti. Implica foarte mult. Dar putem
sa Tncheiem protocoale de colaborare cu Agen jia Najionala pentru Arii
Protejate 9i cu Asocia jia Parcul Natural vacare9ti. Am injeles ca 9i ei sunt
colaboratori cu Agen jia Najionala.

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

Da, da, da

Doamna Domni9oru Mihaela – Directia de Mediu

Asta, dar va trebui sa se colaboreze 9i cu autoritalile locale de sector,
in spela sectorul 4 pentru ca ei i9i doresc sa colaboreze cu Agen jia
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Najionala pentru Arii Protejate. Noi ne dorim 9i o sa ajungem Ia un numitor
comun ... zona ramane nedezvoltata.

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

Poate ca o sa avem chiar 9i o 9edin la speciala, daca e nevoie, pe
acest proiect 9i Ti invitam pe cei de la Asocia jia Parc vacare9ti.

Doamna Director Executiv Chiri la Mihaela – Direcjia de Mediu
( ... care au o colaborare. Ei practic nu mai sunt administratori. Deci ei

ONG care colaboreaza cu Agen jia Najionala pentru Arii Protejate din
subordinea Ministerului Mediului.

' Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

Pai da, dar trebuie o discujie cu ambii 9i vedem cum mergem mai
departe.

Doamna Domni9oru Mihaela – Direc fia de Mediu

Da. §i atunci sa se dezvolte printr-un protocol in acea zona, cu
proiecte, pentru ca e pacat de ea ca e singura arie naturala protejata din
mediul urban.

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

§i este foarte ... in prezent. Nu este Tngrijita aproape deloc. Din
pacate. Dar cu siguran@ sunt bani europeni pentru asta 9i ... cu cat mai
repede cu atat mai bine.

Doamna Domni9oru Mihaela – Directia de Mediu

Agen jia Najionala pentru Arii Protejate inca are ... foarte multe ca sa
poata sa dezvolte ariile protejate 9i planurile aferente.
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Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

. .. discu jie separata cu cei doi.

Apoi vom avea o discu jie pe care nu o s-o purtam astazi. Va trebui s-
o Tncepem Tn 9edinjele viitoare. Fiind investijiile noi in identificarea de
terenuri, mai mari sau mai mici, urbane, pentru a dezvolta noi spajii verzi 9i
noi parcuri. S-a discutat in comisie cu Ecopolis, in luna decembrie despre
oportunitatea pe Lacul Morii, 9tiu ca exista discujii cu Primaria Sectorului 6
9i cu Consiliul Local al Sectorului 6 pentru a vedea drepturile de proprietate
pentru ca sunt cateva sute de hectare. La feI ... pentru crearea unui nou
parc in zona Vitan. Se nume9te Parc Vitan. Un nou proiect de hotarare pe
care I-am depus eu acum 1 an 9i care inca n-a primit raport de specialitate,
dar sper sa am ceva noutali Tntr-o saptamana sau cam a9a. gi aceasta
este o investi jie din punctul meu de vedere prioritara. Avem apoi proiect de
hotarare Tn sectoarele 4 si 6, depuse de colegii mei din consiliul trecut
pentru un parc in Aparatorii Patriei 9i, la feI, de alji colegi de-ai mei pentru
parc in Prelungirea Ghencea. Acolo Tn zona serelor. Toate aceste proiecte
9tiu ca nu pot sa fie deocamdata incluse ca linii bugetare Tn proiectul de
Tnceput de an de buget, dar pe masura ce Tnaintam cu ele 9i poate le
adoptam Tn Consiliul General, vom reu9i sa le includem la rectificarea
bugetara 9i sa identificam Ia feI surse de finanjare europene pentru
finanjarea lor. La feI, pe langa aceste zone mai mari pe care le putem
dezvolta, ar fi 9i o oportunitate, de a identifica zone mai mici, ce e spatiu
verde pe straduje mai mici, in care sa facem un feI de parcuri de buzunar,
pocket parks, in care sa Tmbunata jim practic viaja locuitorilor de pe strazile
9i stradujele respective, amenajand spa Iii verzi Tn locurile publice care se
preteaza la a9a ceva. Este o solu jie care injeleg ca a fost adoptata in multe
capitale ale lumii 9i funcjioneaza Ia feI de bine, de fapt precum crearea
unor zone foarte mari de parcuri de cateva sute de ha fiindca Tji creaza
spa Iii verzi mici, dar cumulandu-le pe toate, daca ai plantat acolo arbori,
creezi oxigen 9i creezi spajii de recreere Tn imediata vecinatate a locuirii.
va rog

(

(



Doamna Culescu Diana – Asociatia Peisagistilor Filiala Bucuresti

Aici era vorba de accesibilitate. Eu daca fac un parc foarte mare care
e la marginea Bucure9tiului, o sa intru o data pe an in el 9i atunci e vorba
de parcuri de proximitate. Ceea ce voiam sa va spun Tn legatura cu
rezervele teritoriale pentru noi parcuri, aceasta este obliga jia municipiului
Bucure9ti prin legea 24/2007, sa faca strategia prin care sa-9i mareasca
rejeaua de spajii verzi. Oi atunci e o obliga jie ... in buget. Ea nu a fost
facuta niciodata Tn .. .

(

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Da. Noi am notat asta in lista proiectelor pe care vrem sa cerem
buget ... aceasta strategie prevazuta de legea 24/2007 9i vrem sa
extindem, macar sa respectam limita legala prevazuta de OUG 195 ... vrem
s-o depa9irn aceasta limita legala.

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

Deci ar fi o data, putem sa includem bugetar, daca nu de la Tnceput,

pe angajament, strategia pe anul aceasta de a mari spajiile verzi, conform
legii 24 9i Tn acela9i timp, ar mai fi un obiectiv de investi Iii, un regulament 9i
un ghid de gestionare a spajiilor verzi, care a tot fost promis de
administra jie, inclusiv de administrajia trecuta 9i nu a fost niciodata inclus,
darmite facut. Aceasta modalitate prin care orice operator care gestioneaza
spa Iii verzi, sectoarele dar 9i priva Iii, care au externalizat acest serviciu sa
poata consulta acest regulament de gestionare a spajiilor verzi, facut de
ni9te oameni profesioni9ti 9i sa se adreseze lor practic, cu aceasta. Deci
poate fi 9i acesta un obiectiv de investi Iii pentru acest an, tocmai ca ne
facem registru de spa Iii verzi, dar in acela9i timp trebuie sa avem 9i ni9te
reguli de gestionare a lor foarte corecte, nu?

(-

Daca mai aveji alte puncte. Da. Mai era un obiectiv, partea de
manual de design urban. injeleg ca multe ora9e din Romania au un astfel
de manual. §tiu ca am vazut la Sibiu ceva de genul acesta, dar poate era
numai pe partea de urbanism. Sunt mai multe ora9ele mici care au a9a
ceva. §i Ia feI este o linie bugetara relativ simpli cred pentru Tntocmirea
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unui astfel de manual de design urban. Cel pe care iI am eu iI pot trimite
dupa comisie. Este din Praga.

Doamna Culescu Diana – Asociatia Peisaqistilor Filiala Bucuresti

Daca-mi perrniteji, a existat Ia un moment dar un proiect, dar vorbim
in urma cu 15 ani sau ceva de genul asta, in care se propunea un design
urban pentru strazi, in func jie de gabaritul strazilor nu 9tiu exact sa va spun
unde

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

Poate cautam la Direc jia de Mediu sau la Direcjia Investi Iii. ... 9i pe
Bucure9ti. Sau Ia Urbanism.

Doamna Culescu Diana – Asociatia Peisagistilor Filiala Bucuresti

Pe Bucure9ti 9i cu ni9te ONG-uri din domeniu, care cu asta se ocupa,
pe partea de urbanism.

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

(

Ar fi interesant. Da. Bun

Dupa aceea, avem iara9i o propunere fiindca acest protocol de
colaborare cu Asocia jia Peisagi9tilor, care nu a fost pus in practica pana
acum 9i putem din punctul meu de vedere sa iI implementam pe alta zona
9i anume pe nevoia de specializare a angajajilor Direcjiei de Mediu, de
exemplu cei care elibereaza avize de toaletare 9i de defri9are, dar 9i al
celor de la ALPAB 9i aici este 9i domnul de la ALPAB, care fac de
asemenea lucrari Tn parcuri 9i Tn spa Iii verzi, pe care Ie au in gestiune 9i le
externalizeaza catre compania de arbori sau catre terti 9i nevoia aceasta
de specializare, cu siguran@ exista, a fost identificata de catre locuitorii
municipiului Bucure9ti, care intervin de fiecare data 9i ne semnaleaza felul
barbaric cu care sunt trataji arborii din Bucure9ti de catre muncitorii care
fac acele lucrari sau avizele de defri9are care sunt date de ani de zile

22

/,



pentru arbori sanato9i 9i pentru arbori care nu trebuie sa paraseasca
spajiul public, avem nevoie de ei 9i cu toate astea se Tntampla 9i am
identificat aceasta nevoie. O propunere ar fi pentru bugetul anului acesta
sa avem un proiect Tn care cei de la Asocia jia Peisagi9tilor, care au multi
experien@ in domeniu 9i practic pe diploma lor asta scrie ca 9tiu sa faca,
sa ofere cursuri, Direc jia de Mediu sa organizeze cursuri pentru cei de la
Direc jia Avize 9i ALPAB-ul pentru cei de la gestiune parcuri, pentru
angajajii dumnealor. De 3 zile Tnjeleg ca sunt astfel de cursuri.

(

Doamna Culescu Diana – Asociatia Peisaqistilor Filiala Bucuresti

Da. De tipologie. Ce voiam sa menjionez aici este ca avem o
legisla jie specifica. Nu-mi aduc aminte Tn momentul acesta legea. Este
legea pentru formare continua, care obliga administra jia publica sa T9i

specializeze oamenii, sa Ti trimita la cursuri o data la doi ani de zile, adica
oricum ceva Tn legatura cu aceste cursuri este prevazut Tn buget by default.

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

Da, da, da. Pentru toli funcjionarii, deci din orice direc jie, categoric,
da

Si daca vi se pare 9i dumneavoastra oportun, am propune sa fi
inclusa tot a9a o linie bugetara la ambele institu Iii pe zona aceasta de
cursuri, tocmai pentru a incepe sa avem interven Iii pe arbori 9i Tn spajiul
verde din Bucure9ti cat mai profesioniste, cat mai curand.

(

Daca au colegii alte interven Iii pe zona aceasta de cursuri.

Mai am un singur punct 9i va dau 9i dumneavoastra cuvantul.
Doamna Anamaria Gram are o propunere pentru zona de calitate 9i
Tmbunatalire a calita Iii aerului pe zona de tuneluri de filtrare Tn zonele de
aglomerate.
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Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

A9tept opinia expe4ilor pe eficacitatea acestor tuneluri de filtrare a
aerului 9i nu a9 vrea sa cer inca un buget 9i un proiect pe acest aspect
pana nu o sa avem opinia expe4ilor. De doi ani de zile am injeles ca sunt
mai multe ora9e din Europa 9i de pe alte continente, in Germania sunt
fabricate ni9te cuburi care filtreaza aerul 9i sunt puse pe bulevardele cu
trafic intens 9i reduc cu 30(7, nivelul poluanjilor. Tnsa ele costa destul de
mult, nu mi s-a zis prejul, am injeles ca este confidenjial, in fine, pana cand
nu se semneaza un acord de confidenjialitate cu primaria 98 mi s-a spus ca
se pot ob jine fonduri pentru achizijionarea lor. Dar mai Tntai a9 vrea sa vad,
fiind totu9i vorba de un cost mare 9i nici nu arata extraordinar sa Ie ai pe
bulevard, a9 vrea mai Tntai sa vad daca chiar sunt eficace.

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

Bun. Atunci lasam pentru discu jia urmatoare Tn comisie subiectul
acesta 9i vedem care e oportunitatea.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Doar eu, doar pentru PICA vreau sa prevedem bani macar pentru
elaborarea studiilor.

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

Asta, cu siguran Ia cred ca va fi 9i reiteram 9i sprijinul nostru al
comisiei de mediu pe zona aceasta, inclusiv de a organiza Tntalniri cu
ONG-urile ei a merge mai departe pe subiectul PICA 9i daca mai au colegii
pentru Direcjia de Mediu sugestii 9i priorita li pe proiecte de anul acesta,
colegii prezenji in 9edin Ia, daca nu, a9 propune sa trecem la Alpab, daca
nu are doamna Chirila alte sugestii.

\
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Doamna Director Executiv Chirila Mihaela – Directia de Mediu

Deocamdata nu. Ramane de gandit 9i de analizat 9i propunerile pe
care le-aji avut acum Tn cadrul acestor comisii 9i sa vedem 9i noi ce putem
face prin discujiile cu celelalte direc Iii unde au mai venit diverse proiecte la
momentul asta. Trebuiesc luate 9i analizate.

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

va muljumesc tare mult, atunci, doamna Chirila. Le muljumesc celor
care au participat 9i ne auzim probabil la urrnatoarea 9edin@ sa discutam
punctual pe registrul verde 9i pe Parcul vacare9ti, apoi vom discuta Ia o
lalta, sa facem un draft de buget.

(

Doamna Director Executiv Chiri ia Mihaela – Directia de Mediu

Muljumim 9i noi 9i 9edinla placuta in continuare.

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

Muljumim. La revedere.

Domnul Radulescu, dumneavoastra sunteji directorul financiar la
ALPAB? Nu va auzim. Staji o clipa. Imediat.

(

Domnul Radulescu Octavian – ALPAB

. .. serviciului Tntrejinere spa Iii verzi, care cuprinde 9i .. .

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

Domnule Radulescu, va auzim foarte prost. Puteji sa va daji sunetul
mai incet?

Domnul Radulescu Octavian – ALPAB
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Vorbesc foarte tare. Acum ma auziji?

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Nu, nu. Nu se aude bine. Cu baraieli

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

Se aude cu Tntreruperi. Probabil microfonul dumneavoastra este de
vina, ma gandesc. Mai Tncercaji o data.

injeleg ca va fi total reproiectat bugetul dumneavoastra, al ALPAB
fala de ce a fost prezentat saptamana trecuta. Ce vroiam eu personal sa va
rog, dar ii las 9i pe colegi sa intervina imediat, daca puteji sa ne trimiteji
fundamentarile bugetare pe care domnul Tanase Tn 9edin ja de saptamana
trecuta, a spus ca exista pentru liniile bugetare din ... 9i bugetul de investi Iii
al institujiei. A spus dumnealui ca exista fundamentari bugetare care provin
de la companiile municipale cu care ALPAB are contract 9i care au estimat
acele costuri prevazute Tn liniile bugetare, la investijii. Daca ne puteji trimite
sau sa iI ruga li pe domnul director Tanase sa ne puna la dispozi jie acele
fundamentari bugetare care injeleg ca vin de la companii, oricum
fundamentarile bugetare pe care le-a folosit dumnealui? Asta ar fi o data.
§i mai vroiam sa intervin pe, daca au colsgii alte interven Iii, dar eu dupa
ma voi referi Ia o parte care jine de programare 9i de calendar, dar nu 9tiu
daca poate domnul Radulescu sa ne lamureasca aici.

(

(

Daca nu au colegii intervenjii, partea aceasta care !ine nu de buget ci
de felul in care sunt programate proiectele, de exemplu pentru studiile de
fezabilitate 9i pentru DALI-uri 9i SF-uri pe parcurile pe care Ie aveji in
administrare. Daca pute li sa ne spune li pujin cum le vedeji dumneavoastra
pe calendar. Erau incluse Tn buget? §i a remarcat 9i doamna Culescu Tn
timpul 9edin jei de saptamana trecuta, costuri separate ca 9i cum nu se mai
!ine cont de PUZ-urile care sunt facute deja sau sunt Tntr-un stadiu avansat
pe majoritatea parcurilor istorice din Bucure9ti 9i se vor face noi DALI-uri cu
alte costuri pentru amenajarea lor. Intervenjiile nu vor fi date de catre PUZ
ci de noile DALI-uri bugetate.
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Doamna Culescu Diana – C Asociatia Peisaqistilor Filiala Bucuresti

Ideea e ca in Herastrau, de exemplu, avem 3 DALI-uri. Unul pe parc,
unul pe partea de iluminat, unul pe partea de margine de lac, ca 9i cand
iluminatul 9i marginea lacului nu fac parte din acela9i parc.

Domnul Radulescu Octavian – ALPAB

Ma auziji acum? Sigur ca a9a este ... Ma auziji?

Una la mana, rela Iia cu Direcjia de Mediu, apropo de ce s-a
intervenit, este foarte bund, doi la mana, avem un peisagist foarte bun
apropo de ce ne-aji propus 9i cu PUZ-uri 9i sa ne implicam mai mult cu
primaria, da ... asta vroiam sa va spun, reabilitarea peisagistica a
Herastraului este pe primul loc, este prioritara pentru noi. Acolo n-au nicio
treaba ... una sunt malurile, apararile de maI, care aji vazut ca sunt in unele
locuri, abia !in radacinile, sunt locuri unde se pot Tntampla 9i accidente 9i
una este reabilitarea peisagistica, de asta eraji nedumerita vis-a-vis de cele
trei ... oricum ...

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

... diferite 9i costuri diferite. Din punctul meu de vedere ...

(

Domnul Radulescu Octavian – ALPAB

Stimata doamna, voi transmite conducerii ce mi-aji spus, de rectificari
9i pe planul peisagisticii am injeles foarte bine 9i vrem mai mult sa ne
sprijinim, adica ALPAB-ul cu Direc jia de Mediu sa conlucreze mai bine
decat pana acum.

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

Daca-mi perrnite Ii, parcurile acestea istorice sunt monumente
istorice. Ele, cand vor fi reabilitate, trebuie sa aiba un singur proiect, nu mai
multe care sa se faca bucajele. Pentru ca sunt monumente istorice care
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trebuie tratate ca atare. $i toate parcurile Ia feI, chiar daca nu sunt
monumente istorice. Nu poli sa ai trei studii diferite, care sa- Ii faca proiecte
diferite cand ai nevoie de proiecte integratoare pentru ele. PUZ-urile pe
care noi le-am platit 9i sunt milioane de lei din banii bucure9tenilor, care
deja s-au dus pe noile planuri urbanistice zonale pentru aceste monumente
istorice, ele ar trebui sa dea tema Ia care sa se raporteze proiectul de
reabilitare a parcului. Aceasta este viziunea mea. Daca sunt colegi care vor
sa intervina.

(

Domnul Radulescu Octavian – ALPAB

S-a plecat de la reabilitarea peisagistica a Herastraului.

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

Dar nu e vorba numai de reabilitare peisagistica aici. Trebuie
recondijionat un monument istoric. Orice monument istoric are un singur
plan dupa care el este restaurat. Nu mai multe. Este coordonat dintr-un
singur loc. Daca noi Tncepem 9i segmentam, ... cei de acolo, care nu au o
viziune integrata, vor veni ca in Ci9migiu 9i vor distruge o parte din
monumentul istoric sapand gropi 9i omorand radacini de arbori istorici.

(

Domnul Radulescu Octavian – ALPAB

Am injeles foarte bine.

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

Va rog sa va consultati cu colegii 9i sa regandiji 9i sa reveni li pe
partea aceasta de proiectare.

Domnul Radulescu Octavian – ALPAB

Sigur ca da. Oricum prioritar este 9i ca ALPAB-ul cu parcuri istorice,
sa nu mai arate lumea catre parcurile de sector. Toata lumea, de ce nu
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arata Herastraul sau de ce nu arata Carol sau de ce nu arata Ci9migiul?
Credeji-ne 9i pe noi. Ne-am saturat de reclamajiile cu ciori apropo de
Ci9migiu.

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

O.K. Am injeles. Deci aceste doua lucruri: fundamentarile bugetare 9i
regandirea proiecteleor pentru reabilitarea parcurilor 9i zonelor rezidenjiale
din subordine 9i cursuri cu Asociajia Peisagi9tilor pentru cei care au nevoie
din ALPAB. Oi sa Ti propuneji domnului director.

( Bun, cred ca am Tncheiat discu jia cu ALPAB.

Muljumesc mult, dornnule Radulescu.

Domnul Radulescu Octavian – ALPAB

Ma bucur mult.

$edinla placuta.

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

Spor la treaba 9i sa ne auzim cu bine.

(
La discu jia care urmeaza, ultimul punct de pe ordinea de zi, cred ca e

vorba de punctul 5, 9tiu ca este programata cu ASPA Ia ora 2 9i jumatate.

Nb propun sa luam o pauza pana atunci. De la doua? O.K. De la
doua atunci. Propun sa luam o pauza de o jumatate de ora pana atunci 9i
va a9tept din nou Tn comisie peste o jumatate de ora. Scuze ca am terminat
mai devreme Tntr-un feI, dar era oricum foarte greu sa ne Tnjelegem cu cei
de la ALPAB din cauza conexiunii

pauza -
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Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

Buna ziua

Doamna Mure9an? Nu 9tiu daca mai intra alji colegi. vad ca suntem
numai noi doua deocamdata.

Doamna Consilier Mure9an Manuela

Ana, daca nu mai ind nimeni ei nu avem cvorum, 9edinja e formala
sau informala?

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

Eu zic ca e o discujie in cadrul comsiei de ecologie. Oricum nu vom
vota nimic, a9a Tncat ...

Doamna Consilier Mure9an Manuela

Nu, dar eu zic ca devine informala.

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

Oarecum, da.

Putem Tncepe ca sa nu ii !inem nici pe dumnealor din treaba.
{

Domnul Draqhici Mina Andrei - ASPA

Buna ziua

Am venit sa punem la punct strategia pentru anul acesta, din punct
de vedere al bugetului.
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Doamna Consilier Mure9an Manuela

Am primit de la dumneavoastra 9i va muljumesc, bugetul, noul proiect
de buget. Trebuie sa-I trimiteji 9i primarului. Nu 9tiu daca l-aji trimis.

Dornnul Draqhici Mina Andrei - ASPA

Nu inca. Am a9teptat 9edinja aceasta Tn cazul Tn care mai avem ... de
facut.

( Doamna Consilier Mure9an Manuela

Singurele mele observa Iii sunt cele pe care i le-am spus 9i ieri
colegului dumneavoastra, directorul economic 9i domni9oarei catalina. Se
refera ca toate investi+iile 9i toate eforturile financiare pe care le putem face
anul acesta sa se Tndrepte spre bunastarea cainilor, adica sa taiem cum
am si facut, adica nu eu, dumneavoastra, cum directorul economic a fost
de acord cu asta. Cursurile de perfecjionare se pot face pe Zoom, la locul
de rnunca, cele noua ma9ini electrice sunt foarte bune, dar in clipa in care
vom avea 9i posibilitali sa facem toate ... toate investitiile pe care
durnneavoastra le-aji propus erau foarte bune 9i sunt foarte bune 9i Tn

continuare numai ca pentru un an ele nu pot fi realizate. Ati vazut ca
bugetul era de patru ori mai mare decat cel de anul trecut §i de cel executat
9i chiar intram 9i cu ni9te datorii de anul trecut. Si atunci e clar ca veniturile
prirnariei nu s-au nici macar dublat faIa de anul trecut 9i atunci nu ne
permitern toate aceste investijii. Eu sunt de acord cu toate cheltuielile 9i voi
susjine proiectul dumneavoastra de buget cu toate cheltuielile care !in de
curatenie, hrana, servicii medicale 9i Ia care sigur sa adaugam ce putem
repara. Ma refer acum mai mult la Pallady, unde chiar e un caz urgent 9i
cum am vorbit si cu domnisoara catalina, daca facem acolo Tn feI de
showroom, sa le acoperim pe toate, in sensul ca acolo sa fie gi locul de
adopjie, acolo sa prirnim eventual caini gasi li prin Bucure9ti, pe care nu-i
putem baga Tntr-un padock alaturi de cainii comunitari, cred ca acest lucru,
din cate 9tiu, exista deja studiu de fezabilitate 9i cred ca este 9i riscul sa
expire daca nu Tncepem ceva. Nu? Parca e destul de vechi. Are aproape
doi ani

(
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Domnul Draqhici Mina Andrei - ASPA

Studiul de fezabilitate are intradevar doi ani. Noi am actualizat
indicatorii economici prin comisia tehnica economica §i suntem Tn stadiul Tn
care in momentul Tn care se bugeteaza, putem sa inijiem procedura de
achizi Iii .

Doamna Consilier Mure9an Manuela

(

Da. Deci aici chiar mi se pare important ca facem ceva. De
asemenea, din ce am vorbit ieri cu domni9oara Cristina 9i cu domnul
director economic §erban, 9i la Mihaile9ti sunt probleme tot de bunastarea
cajeilor, deci eu a9 vrea 9i 9tiu ca sunteji iubitori de animale, a9 vrea ca
acest an sa ne concentram efectiv pe caini 9i pe animale, dupa care vom
Tncerca sa ajungem Tn randul lumii 9i cu celelalte, dar Tntai sa facem Tn a9a
feI Tncat ei sa aiba un suport cat mai bun 9i pe de alta parte sa ne
concentram foarte mult 9i pe adopjii. sa nu ajungem Tn situajia dramatica
sau poate chiar tragica sa avem mai mulji caini decat locuri Tn adaposturi.
Deci 9i la Mihaile9ti am injeles ca sunt deja montate aere condijionate dar
nu funcjioneaza, ca s-au oprit lucrarile Tntr-un punct 9i ar fi o urgenla sa fie
terminate pentru ca vara le este foarte cald, fiind Tn spa liu Tnchis 9i din ce
aji mai bugetat dumneavoastra, ce o sa susjin 9i eu in fata dornnului primar
98 a colegilor consilieri generali este programul de sterilizare 9i pentru caini
9i pentru pisici. Mi se pare foarte important ca practic asta e o sursa de
caini comunitari, daca reu9irn lucrul acesta 9i programul de adop+ie. Cele
doua mi se par foarte importante Tn aceasta idee, voi susjine 9i partea pe
care dumneavoastra aji bugetat-o ca marketing 9i publicitate, nu 9tiu exact
cum se nume9te, dar trebuie sa facem cunoscute programele astea foarte
bine cetatenilor ca sa ne atingem obiectivul, ca degeaba bugetam noi daca
lumea nu 9tie ca exista acest program de sterilizare 9i aici o sa mai vin cu
ni9te propuneri daca o sa lucrez foarte bine cu Domni9oara catalina, de
ni9te propuneri de campanii de adopjie la care m-am gandit 9i o s-a gandit
si doamna Davidescu la ceva de la PSD sa le facem cumva foarte
atractive, dar asta ramane sa facem Tmpreuna un program numai pe
chestia asta, pe partea de comunicare a adopjiilor 9i programului de
sterilizare. in rest, eu cam atat a9 fi avut de spus.

(
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Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

Deci, care sunt cele doua obiective care

Doamna Consilier Mure$an Manuela

Ar fi a9a important: sa refacem adapostul de la Pallady 9i sa-i dam
funcjionalitatea asta de adopjie de showroom i-am zis eu in sensul ca
acolo se faca campaniile 9i de adopjie 9i de primire animale pierdute, de
exemplu cand sunt cu exploziile astea, a9a, pentru ca cainele care a fost
pierdut dintr-o casa de om e inuman sa TI duci Tntr-un adapost cu sute de
caini in alta parte 9i atunci avem cumva un spa liu de primit urgente caini
pierduji sau gasili. De asemenea, adopjiile sa vina lumea Tn Pallady pentru
ca e mult mai comod decat sa se duca la adapostul Mihaile9ti care e in
Giurgiu sau Tn Bragadiru 9i acolo sa facem, deci asta ar fi o urgen@ pentru
cajei 9i nu prea sa zic a9a, mai mult pentru partea de comunicare. A doua
ar fi ca urgen@ de investitii, amenajarile necesare la Mihaile9ti pentru
bunastarea cajeilor pentru ca e vara cald 9i iarna frig. Acum, ar mai fi, zic
eu, 9i investi jia in containere. Mi se pare important 9i asta. Am injeles ca
nu sunt condijii bune de pastrat hrana, nu? §i atunci, cele 2 containere.
Mihailes9ti, Bragadiru, ar fi ... bugetat 9i Tn rest, importante ar mai fi
programul de sterilizare 9i microcipare gratuita pentru 10.000 de caini 9i
pisici 9i programul de adopjie cu partea, cu cheltuiala aferenta, respectiv
partea de cornunicare de marketing de publicitate 9i a9a mai departe, nu
9tiu daca e chiar la cifra aceea, care e de fapt numar, 60 de mii, dar oricum
ceva trebuie sa faca, 60 de mii, nu mai 9tiu, dar parca a9a ceva. Mi se pare
mari9oara, dar ceva trebuie, nu putem sa ne atingem scopul, daca nu
bagam ceva bani Tn chestia asta 9i Tn rest, nu 9tiu, daca furgonetele alea ...

(

f

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

... un adapost?
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Doamna Consilier Mure9an Manuela

Da. Cel cu adapost ar fi abia Tn faza de achizi jie, clar nu ne permitem
sa facem lucrul asta 9i daca ne permitem, iI cumparam, dar nu permitem,
dar 9i daca ne permitem, iI cumparam 9i ne uitam Ia el dupa aia.

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

E vorba de teren, nu de o cladire

( Doamna Consilier Mure9an Manuela

Terenu, terenul, da. Terenul care e 9i Tn Giurgiu, adica mi se pare mai
urgent sa facem reparajii in Mihaile9ti 9i Tn ...

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

Nu ma refer la terenul acela din Giurgiu. Ma refer la un teren care sa
poata fi ...

Doamna Consilier Mure9an Manuela

Da. Eu nu cred in 2021 ne permitem sa cumparam un teren. Mare
lucru daca ne permitem sa reparam cele doua adaposturi, strictul necesar
in Mihaile9ti 9i cu Pallady. in Olteni jei ...

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

O idee ar fi sa identificam surse de finanjare de genul asta ... pe
fonduri europene pentru 2021.

Doamna Consilier Mure9an Manuela

Noi vorbim acum de bugetul primariei 9i de ce T9i permite primaria,
dupa aceea sigur ca ideal ar fi daca identificam sursa de bani, identificam
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imediat 9i cheltuiala sau o alegem din cate sunt de facut. Ce voiam eu sa
va mai spun, legat de dube, cele hibrid sau cum le vroiaji dumneavoastra,
electrice, e clar ca nu ne permitem acum cu tot cu statiile de Tncarcare,
vroiam sa va Tntreb daca e absolut necesar sa mai luam cele 2, celelalte 2
dube? Este absolut necesar? Nu trebuie sa Tmi daji raspunsul pe loc.

Domnul Draqhici Mina Andrei - ASPA

Punctele pe care le-ajl atins mai devreme 9i cand .. .

(

Doamna Consilier Mure san Manuela

Adica gandiji-va ca un bun gospodar, care are de acoperit ni9te gauri
de anul trecut facute de un alt gospodari 9i ar vrea ca in 2022 sa intre fara
datorii 9i cu perspectiva unor bugete pe care sa le foloseasca pentru
investijiile Ia care se gande9te anul asta, inclusi ce zicea Ana, anul asta
poate identificam surse europene sau nu 9tiu poate facem ni9te Tnjelegeri
cu ni9te prirnarii, eu am in cap 9i chestia asta, din alte !ari, un schimb de
experienta sau sa ne mai doteze ei cu una, cu alta, dar ma rog, astea sunt
discutii libere, sa zic a9a. Legat de buget, eu asta v-a9 ruga. Acuma iara9i
legat de posturile pe care vreji sa le scoateti Ia concurs 9i le-aji scris Tn
buget, ele aproape dubleaza cheltuielile pe personal 9i Tn afara de
muncitori sau de prinzator sa zicem eu iar nu cred ca nu mai putem sta un
an a9a, daca aji stat 4 sau nu 9tiu cat aji stat, deci posturile libere,
deocamdata cel pujin in urmatoarele 9ase luni, eu nu le-a9 vedea scoase
la concurs 9i atunci 9i bugetele ar putea fi cumva reduse. §i acum mai
avem doua lucruri importante de discutat, cele doua cabinete mobile, cum
se numesc, ma9inile acelea, ambulan+e veterinare, care am Tnjeles ca in
clipa asta ele nu funcjioneaza. Nu au nici personal, nu au nici
Funcjioneaza?

(

Domnul Draghici Mina Andrei - ASPA

Din pacate nu am objinut autorizarea de la Colegiul Medicilor
Veterinari pentru folosirea lor. Avem o corespondenla cu dumnealor Tn care
ne-au oferit anumite solujii printr-o colaborare cu Facultatea de Medicina
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Veterinara, am urmat 9i acea cale, dar informandu-ne 9i detaliind mai mult
procedura, am Tnteles ca nu se pot autoriza prin parteneriatul respectiv,
prin urmare, am mers pe calea directa ca Colegiul Medicilor Veterinari sa
ne autorizeze noua direct, ca 9i institu jie publica ambulanjele respective, in
momentul de fata ei au Intro hotarare a Colegiului Medicilor stipulat ca
doar cabinetele veterinare sau spitalele pot autoriza ambulanjele. Din
fericire, Tntr-o discu jie informala pe care am avut-o luna aceasta cu
reprezentan+ii colegiului, ne-au spus ca vor face in a9a feI Tncat sa modifice
acea hotarare 9i sa putem autoriza.

( Doamna Consilier Mure9an Manuela

Dar 9titi de ce va zic, 9tiu pentru ca am trecut 9i eu cam tot prin tot ce
se Tntampla prin ASPA, am trecut 9i eu prin anii 2017-2018, in sensul ca
am avut si eu initiativele astea, inclusiv cu ambulanta si tot asa mi-au

explicat cand am fost chiar la pre9edintele colegiului 9i mi-a explicat ca
cabinetele veterinare funcjioneaza precum societatile comerciale 9i ca nu
se poate aia 9i ailalta 9i atunci am renun jat, la feI am renunjat 9i nu am mai
facut proiectul, nici cel de recensamant. Am renunjat la recensamant ca mi-
am dat seama ca nu e totu9i o chestie practica 9i cu rezultate imediate.
Cum ambulanjele fac legatura, cu ce m-am gandit eu, nu zic ca ar fi legal,
deci daca nu e legal, pica, dar am vazut ca a spus doamna Comanici la
Tntalnirea cu domnul primar general ca exista hotarare de Consiliu General
in care un procent din bugetul ASPA va fi repartizat prin concurs, prin
selec jie unor ONG-uri 9i cred ca noua varianta de buget a 9i prins lucrul
asta, nu? Oi ma gandeam daca nu am putea face cumva cu et o cooperare
in sensul ca noi venim cu dotarea 9i ei vin cu medicii 9i facem Tmpreuna
ni9te proiecte, in sensul ca sa le poata folosi 9i ei cand salveaza nu 9tiu un
animal pe care noi nu 1-am putea salva, au dotarea noastra, au medicul lor
9i atunci scopul e atins. Dar acum trebuie sa verificam pe legalitate 9i
atunci am da foarte repede o utilizare a acestor ambulan+e. Am putea
asigura noi partea asta de asigurare, RCA, sa asiguram reparatiile 9i a9a
mai departe. lar ei sa vina cu partea de personal 9i sa facem ni9te proiecte
comune, ma gandeam eu, inclusiv de sterilizari Tn teren, cu un cabinet
pentru ca sunt cartierele astea margina9e Tn care 9i daca le faci program
de sterilizare gratuita, tot nu vin, adica practic ce fac acum asociajiile, 9tili

(
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ca se duc Tntr-un sat 9i sterilizeaza cate 40 de caini de-odata. §i poate am
reu9i ni9te proiecte de-astea cu unele asocia Iii.

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

Dar exista acreditare sa foloseasca ambulantele sau Ie vor folosi ca
altceva?

Doamna Consilier Mure9an Manuela

(
Nu sunt la voi nici ONG-urile sa le foloseasca?

Domnul Draghici Mina Andrei - ASPA

Nu. Nu. Orice institu+ie publica sau ... daca nu este cabinet veterinar,
spital sau clinica veterinara, nu au voie. Daca-mi permiteti, pot face 9i o
alocujiune personala pe speja asta cu ambulanjele. Parerea mea
personala este ca dupa ce am citit si jurisprudenta, acea limitare din partea
Colegiul Medicilor de autorizare a ambulanjelor doar pentru cabinete
veterinare, spital 9i clinici, este un abuz. Tocmai de aceea, in functie de
ultimul ... raspunsul Ia ultima hartie pe care am trimis-o noi catre ei, daca
inca este negativ, Ti vom acjiona in judecata, avem jurispruden A, un ONG
de la valcea 9i un ONG de la Cluj au ca9tigat pe aceea9i spey, drept
urmare, ei, din pacate subiectul respectivului proces erau clinicile mobile
veterinare. Pot fi oric linici mobile veterinare, ori ambulan Ie. §i ei trebuiau
sa actualizeze ni9te clinici mobile 9i de9i au acelea9i dotari, Tndeplinesc
funcjii asemanatoare, ei le diferenjiaza pentru ca ambulanjele sunt pentru
interven jia de urgen Ia, dar se comporta ca 9i 2 autoutilitare identice. Prin
urmare, o sa inijiem acest proces 9i din jurisprudenja pe care o avem, vom
avea 9i soli de izbanda. Dar nu cred ca va mai fi cazul pentru ca am injeles
ca a existat acolo o 9edinla acolo a lor, din cornitetul de conducere 9i vor
propune la urmatorul congres modificarea acestei .. .

(

37



Doamna Consilier Mure9an Manuela

Adica Tn cursul acestui an, nu?

Domnul Draqhici Mina Andrei - ASPA

Da. Chiar la Tnceputul acestui an.

Doamna Consilier Mure9an Manuela

(

Oi in cazul asta, pentru cele doua ambulante chiar trebuie angajat
personal, adica avem Tn clipa asta ...

Domnul Draqhici Mina Andrei - ASPA

Daca-mi permiteji 9i fac un pic 9i legatura cu propunerea de mai
devreme pe care aji avut-o, care mi se pare pertinenta, noi gandeam acest
serviciu public de intervenjie rapida de urgenji pentru animalele fara
stapan de pe domeniul public prin colaborare cu un cabinet veterinar, adica
sa facem o achizi jie publica, ei sa presteze servici medical-veterinare de
urgenji, ei sa aiba serviciu non-stop, sa puna la dispozi jie tehnician
veterinar 9i un medic veterinar care sa presteze efectiv serviciile pe
ambulan@ 9i noi sa punem la dispozi jie un 9ofer. Pe organigrama actuala,
cu sa zic relativ greu, am reu9it sa punem la dispozi9ie acei 9oferi care sa
asigure permanenja. Dar e foarte buna ideea 9i putem gasi ni9te ONG-uri
care sa fie dispuse 9i printr-un proiect finan jat de noi 9i Tn colaborare cu noi
sa facem acest joint venture 9i sa ...

(

Doamna Consilier Mure9an Manuela

Deci cu ONG-urile de ce ar fi bine? Mai bine decat cu cabinetele?
Pentru ca Tntr-un feI, ne-am achita 9i noi de obligajia prin care ne-am
asumat-o prin acel HCG de a face colaborari cu ONG-urile. De-asta m-am
gandit eu la ONG-uri Tnainte de cabinete veterinare. Cabinetele veterinre
nu esti obligat sa Ie, sa faci contracte cu ele prin niciun HCG, faci de
nevoie, pe cand a9a, iIi acoperi 9i tu bucalica de obliga jie din HCG 9i-i ajuli
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9i pe ei in acela9i timp. Adica un cabinet veterinar e un business in sine,
pentru o asocia+ie sau un ONG, ar fi un ajutor, adica ne-am ajuta reciproc.
Numai Ia asta m-am gandit. Daca exista varianta legala. Daca nu ... cu
cabinetul e la feI mult mai bine decat daca Tncepem noi sa angajam, sa-i
pregatim, sa refac ..., noi oricum nu putem angaja ... Deci tot la varianta cu
cabinetul ajungem.

Domnul Draqhici Mina Andrei - ASPA

Daca fmi permiteti, a9 detalia fiecare punct pe care I-aji atins mai
devreme 9i a9 lua-o in sens invers, privind finanlarile ONG-urilor, bugetul
actualizat pe care I-aji discutat cu colegii mei ieri, am trecut acolo un buget
total de un milion de lei, am detaliat ca putem finanja minim cinci proiecte 9i
maxim in funcjie de cum primim solicitarile 9i care sunt propunerile pe care
le cer ONG-urile respective. in momentul Tn care se aproba bugetul, am
demarat deja procedurile de a pune regulamentul pe site, am 9i discutat cu

(

Doamna Consilier Mure9an Manuela

Regulamentul exista sau se lucreaza Ia el?

(

Domnul Draqhici Mina Andrei - ASPA

Exista. Este aproape perfect in sensul ca o sa mai facem cateva
ajustari .

Doamna Consilier Mure9an Manuela

O sa va rugam sa ni-1 daji 9i noua.

Domnul Draqhici Mina Andrei - ASPA

BineTnjeles.



Doamna Consilier Mure9an Manuela

Regulamentul 9i cu domni9oara a9 mai vrea foarte mult sa lucram
dupa aceea pe programul de comunicare, promovare a adopjilor 9i ...

Domnul Draghici Mina Andrei - ASPA

Din punctul acesta de vedere, cu proiectul de finanjare a ONG-urilor,
v-am spus, este o hotarare de consiliu care ne-a Tmputernicit 9i anexa la
hotararea respectiva este regulamentul, deci TI vom pune la dispozi[ie 9i l-
a9 9i modifica, inclusiv sa-1 verific daca se pot introduce campaniile acestea
de sterilizari de care aji menjionat mai devreme.(

Din punct de vedere al ambulanjelor veterinare, am vorbit mai
devreme. Ca 9i posturi, pentru ca am observat ca exista o idee ca ar fi prea
rnulte posturi de execu jie 9i prea pu jine posturi de necalificaji, 9oferi 9i
muncitori calificaji, care sa lucreze efectiv Tn adaposturi, vin in faja
dumneavoastra 9i o sa am nevoie de susjinerea dumneavoastra daca
sunteji de acord cu o propunere de reorganizare a ASPA, inclusiv a statului
de funcjii, in care o sa scadem, a9a am gandit-o eu, scadem 5 posturi de
conducere, 12 posturi de execujie 9i suplimentam cu 17 posturi de
necalificaji 9i 9oferi. Era o discu jie la 9edinja trecuta ca sunt prea mulji
9oferi. $oferii nu Tndeplinesc doar sarcina de a conduce ma9ina. Ei au in
fi9ele postului 9i activitatea de prindere a cainilor, deci un echipaj care are
trei membri 9i 9oferul 9i ceilalji doi care sunt necalificaji sau unul dintre ei
..., toli trei au in fi9a postului prinderea cainilor. Am facut 9i o statistica. Am
scos un pic cifrele. Acum sunt ocupate 62 de posturi, din care sunt 8
ocupate de conducere, 16 TESA 9i 31 de 9oferi necalificaji sau calificaji.
Deci eu va spun realitatea acum din teren. Nu avem oameni. Tocmai de
aceea am 9i facut acea cerere de scoatere a posturilor Ia concurs. Avem
un contract de leasing de personal pentru cinci persoane pentru a ne
acoperi de exemplu nevoia la contabilitate, avem o singura persoana, care
in august iese la pensie. Nu are cum sa funcjioneze serviciul de
contabilitate fara minim doua persoane. La achizijii este o singura
persoana care de fapt este la juridic 9i are atribujii de achizijii. La
adrninistrativ avem un singur referent, deci chiar daca pe organigrama
noastra de 89 de posturi arata ca ar fi destul de multe, noi nu suntem
suficient ... nu avem suficienta forta de munca. Din punct de vedere al

(
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Tmparjirilor pe fiecare punct de lucru, din 16 posturi Tesa 7 sunt in
adaposturi 1 la intervenjii 91 8 la biroul, deci la birouri sunt 8 oameni care
muncesc juridic, administrativ, contabilitate, achizi Iii .. .

Doamna Consilier Mure9an Manuela

Adica practic cei pe care mi i-aji spus mai devreme.

Domnul Draghici Mina Andrei - ASPA

( Da. §i sunt cate unul, maxim doi in fiecare birou. Tocrnai de aceea
am solicitat. Eu pot sa refac acea solicitare. Noi am pus maximul 9i am
justificat posturile din organigrama pentru ca mi s-a parut normal ca domnul
primar sa aiba cuno9tinta de nevoia asta de personal 9i vin in faja
dumneavoastra cu aceasta propunere. Daca ulterior o sa va trimit pe mail,
dar am schijat-o 9i daca este Tn regula, eu chiar .. .

Doamna Consilier Mure9an Manuela

Da. Sigur ca da.

Domnul Draqhici Mina Andrei - ASPA
( sa facem aceasta reorganizare Tn a9a feI incat sa avem mai multi

necalificaji, 9tiu ca a fost 9i ieri o discujie, 9i sa transformam, sa vedem
daca puitem transforma prinzatori Tn tehnicieni ... da? Este o intenjie de-a
noastra Tn a9a feI Tncat sa fie 9i ei mai motivaji sa poata sa prinda cainii
pentru ca real, la sfar9itul zilei sunt prima linie cei care T9i risca viaja in
fiecare zi sa, 9i nu cred ca exagerez, sa prinda cainii de pe domeniul
public, iar daca ei nu-9i fac treaba corespunzator, 9i cainii au de suferit, 9i
imaginea ASPA are de suferit.

Doamna Consilier Mure9an Manuela

Mie asta mi se pare o idee foarte, foarte buna.
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Domnul Draqhici Mina Andrei - ASPA

Da. §i pe langa suplimentarea locurilor, sa schimbam 9i aspectul asta
de necalificat in tehnician veterinar sau efectiv sa introducem Tn

nomenclatorul de meserii meseria e prinzator. Nu ii mai spune hinghier. Ca
9i sursa de finanjare pentru fonduri europene, eu am Tnceput de anul trecut
o cercetare interna, nu printr-o firma autorizata, sa identificam ni§te axe
care pot subvenjiona partea de ecologie 9i de reducere a consumului.
Adica tot ce putem sa bagam pe voltaice, ma9inile acestea electrice, dar
pentru a implementa un astfel de proiect, oricum trebuie sa Ie ... Asta este
procedura. Le plate9te institu jia inijial 9i ulterior se subvenjioneaza
fondurile de la stat.

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

Poate sa aveji o discu jie cu Direc jia de fonduri europene din primarie.

Domnul Draqhici Mina Andrei - ASPA

Da. Ne-am propus lucrul asta

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

Noile axe de finanjare 9i cred ca ar trebui sa fiji la curent ca ei sigur
au noile condi Iii. Tnjeleg ca sunt deja proiecte care sunt ongoing 9i nu mai
trebuie aplicat din nou, sunt deja eligibile ... sa primeasca pe programul de
PNRR. Aveji proiecte Tn derulare.

Domnul Draqhici Mina Andrei - ASPA

Da. Avem Tn vedere lucrul asta

Referitor Ia adapostul nou, daca fmi permite Ii, a9 face exemplificarea
strategiei pe care am avut-o inca de la Tnceput. Eu ma ocup de
manageriatul ASPA de doi ani 9i jumatate. Toji cainii pe care ii ridicam de
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pe domeniul public sa ajunga Tn Mihaile9ti 9i nicaieri in alta parte pentru ca
am cautat 98 prin investijiile facute 9i prin orice masuri am luat la Mihaile9ti
sa-I transformam Tntr-un adapost carantina. Adica eI tot sa fie un un centru
de carantina unde cainii sa stea Tntre 21 si 30 de zile. in momentul Tn care

ies din carantina 9i suntem siguri ca nu au boli 9i sunt trata li de diferitele
boli cu care vin de pe domeniul public, sa-i mutam intr-un adapost
permanent, unde sa aiba timp o luna, doua luni sau 3 luni pana vine
adoptatorul respectiv. Din adapostul acela permanent, care poate fi
Bragadiru sau adapostul nou despre care am discutat mai devreme, de
acolo sa selectam noi cainii 9i nu-mi place sa spun treaba asta, sa-i
Tmpaaim Tn adoptabili 9i neadoptabili. Ei toli sunt adoptabili. dar le putem
spune u9or adoptabili, Cei u9or adoptabili sa-i mutam cate 20-40, deci cat
este capacitatea de la Pallady pentru ca verificand 9i cifrele de acolo,
adoptiile sunt la 170%, adica acolo nu numai ca se adopta toli cainii care
intra 9i tot ce aducem de prin Bragadiru 9i din Mihaile9ti se adopta pentru
ca e foarte u9or pentru cetajeni sa ajunga acolo. gi de aceea, centrul din
Pallady trebuie sa fie cumva cartea noastra de vizita cea mai primitoare,

+’
I

Ca 9i conditiile de pastrat hrana, de ce am propus aceste containere?
Pentru ca in zona rurala, ca efectiv este zona rurala si sunt cladiri vechi, la
Bragadiru e cladire veche, la Mihaile9ti oricat de bine am izola-o noi, nu
putem sa objinem o atmosfera sterila 9i cu atat mai pujin o atmosfera
controlata din punctul de vedere al umiditalii. Deci, normal hrana trebuie sa
stea Ia un anumit procent de umiditate 9i Ia o anumita temperatura 9i prin
aceste contacine am reu9it sa Ie !inem exact constant indiferent de
temperaturile exterioare la aceea9i temperatura 9i umiditate.(

Din punct de vedere al publicita Iii, clar este nevoie sa promovam 9i
campania de sterilizari 9i procesul de adop jie, spuneaji ca ar fi o suma
destul de mare, n-o sa-i cheltuim pe to Ii, o sa facem economie in a9a feI
Tncat sa atingem obiectivul treptat, o sa-i pastram pana la sfar9itul anului 9i
in funcjie de nevoia respectiva 9i ... a9a o sa-i consurnam.

lar ca 9i sterilizari pentru compania de sterilizari, o sa trebuiasca sa,
ori promovam noi, ori sa vina din partea dumneavoastra o noua hotarare
care sa fie pe anul 2021, ori preluam hotararea din 2020, ori o
Tmbunata jim, marind sau rnic9orand numarul de anirnale. Dar propunerea
mea ar fi sa marim sau
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Doamna Consilier Mure9an Manuela

Putem sa mergem pe acela9i numar ... daca ajungem sa ne atingem
obiectivul, ceea ce ar fi minunat, putem dupa aceea sa venim cu o
completare. Ce observa jie a9 avea aici, daca !in eu minte, erau 5000 de
caini 9i 5000 de pisici. Nu?

Domnul Draqhici Mina Andrei - ASPA

( A9a este.

Doamna Consilier Mure9an Manuela

Eu i-a9 pune la gramada, ca poate sunt 7.000 de caini pe 3.000 de
pisici 9i sa nu ne blocam Ia un moment dat sau chiar invers ca e plin de
pisici acum. Adica sa nu punern 5 9i 5, ci nu total de 10.000 de caini 9i
plslcl

Doamna Tranescu catalina - ASPA

$i inca o Tntrebare: fie ca vor fi 5 mii 5 mii, fie ca vor fi 10 mii, in
campaniile noastre anterioare, se preciza ca sterilizarea se adreseaza
animalelor cu proprietari. V-am auzit spunand mai devreme ca este plin
Bucure9tiul de pisici.

(

Doamna Consilier Mure9an Manuela

Da, da. De pisici nu se ... Cele care sunt fara stapan, asta sincera sa
fiu, cred ca e o discu jie foarte serioasa 9i complicata 9i pe care o sa o
avem ulterior, sa vedem cum putem ajuta 9i pisicile comunitare, mai ales
ca acurna e hotarare de Consiliu General din 2010 legata de salubritate,
care este abuziva dupa parerea mea, in sensul ca chiar nu ai voie sa
hrane9ti 9i sa faci un culcu9 pentru o pisica, ceea ce e 9i inuman 9i
necivilizat 9i atunci cred ca pentru pisicile astea comunitare pe care nu are
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rost sa le adunam 9i sa le bagam Tntr-un adapost ca nici pentru ele nu e
bine, nici pentru noi, ele nu sunt agresive, pe caini Ti aduni ... dar pisica,
atunci Tn cursul anului sa ne Tntalnim 9i sa discutam un program 9i pentru
ele, sa abrogam acea litera din HCG Tn care n-ai voie sa hrane9ti 9i sa !ii o
pisica pe teritoriu 9i sa facem un program in care sa le prindem 9i sa le
sterilizam 9i sa le reTntoarcem Tn teritoriu, daca noii ... proprietarii de la
blocuri 9i de la case, daca ei le domesticesc hranindu-le 9i asigurandu-le
locuri de stat, Ie domesticesc practic 9i le prindem mai u9or, adica daca ei
ne cheama, uite, am prins 10 pisici de la bloc, vino 9i sterilizeaza-mi-le 9i
mie. Daca ei le domesticesc hranindu-le 9i asigurandu-le locuri de stat, Ie
domesticesc practic 9i le prindem mai u9or. Adica daca ei ne cheama, uite
am prins 10 pisici de la bloc, vino 9i sterilizeaza-mi-Ie, noi ... ne putem duce
daca avem aceasta hotarare de Consiliu General sa le sterilizam. Asta ar fi
un alt program.

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

Da. §i un cost suplimentar.

Doamna Consilier Mure9an Manuela

Da. E o chestie de perspectiva. Nu le putem face pe toate Tntr-un an,
oricat de mult ne-am dori.

(

Doamna Tranescu catalina - ASPA

gi atunci cu cele 10 mii de animale despre care am vorbit mai ...

Doamna Consilier Mure9an Manuela

Ma refer la cele cu stapan. Numai cu stapan. Da. Nu le putem
amesteca. De asta 9i riscam sa stricam prograrnul. Pisicile se 9i prind
foarte greu. Adica pana nu faci un program ...
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Doamna Tranescu catalina - ASPA

Ce pot sa va spun eu, noi, in campaniile ulterioare am scris 9i ne-am
adresat animalelor cu stapan. Ce se Tntampla este ca in cazul cainilor,
proprietatea era u9or de dovedit prin faptul ... prin microciparea 9i
Tnregistrarea ... adica daca Ti sterilizam gratuit Tn cadrul campaniei, un
caine care avea proprietar ... in cazul pisicilor, dovedirea proprieta Iii se
facea ... de sanatate. Nu de pu jine ori, mi s-a spus ca erau luate pisicile de
pe strada de catre diferite persoane, Ie faceau acel carnet de sanatate 9i le
sterilizau .

(
Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

Dar e O.K. din punctul meu de vedere.

Doamna Consilier Mure9an Manuela

Dar sa 9tili ca a9 merge 9i mai departe 9i daca avem o declarajie pe
propria raspundere ca e proprietarul pisicii, este, chiar daca eI a luat-o de
pe strada 9i a bagat-o in casa, exact cat s-o aduca Ia cabinet 9i s-o
sterilizeze, dupa aia i-a dat drumul, el tot a rezolvat o problema a
cornunitalii .

(

Doamna Tranescu catalina - ASPA

Sigur. Eu n-am avut nimic Tmpotriva cu asta.

Doamna Consilier Mure9an Manuela

Sigur ca da. Deci ei se duceau cu pisica 9i faceau pe Ioc carnetul de
sanatate. Nu?

Doamna Tranescu catalina - ASPA

Da. A9a se ...

46



Doamna Consilier Mlure san Manuela

Da, pai e foarte bine, foarte bine.

Doamna Tranescu catalina - ASPA

Spuneam doar ca in cazul pisicilor este oportun sa sterilizam, facem
ori separat ori in aceasta campanie, cum consideraji 9i dumneavoastra, sa
ne adresam 9i pisicilor fara stapan, adica pe acestea nu le putem ... cainilor
fara stapan, noi Ti ridicam. Asta e...

(

Doamna Consilier Mure9an Manuela

Da. Problema cu pisicile fara stapan, ca iara9i Tn 2017-2018 cand mi-
am pierdut eu entuziasmul 9i Tncrederea ca pot schimba ceva profund, m-
am gandit 9i la lucrul acesta cu pisicile comunitare 9i mi s-a explicat 9i pe
buna dreptate ca efortul de a le prinde este extraordinar de mare 9i de
multe ori fara succes, adica alergi o pisica, de asta te cheama, uite e pisica
aici, cand te-ai dus a fugit aia 9i te-ai dus degeaba, adica e mult mai greu
de prins decat cajeii. Ar trebui Tntai demesticite, de exeplu, la mine la bloc,
daca ar veni acuma cineva sa Ie ia, ar prinde u9or 5-6 pisici pentru ca ele
sunt hranite de vecini 9i ele daca ai venit cu plicule juI, au ie9it de sub toate
ma9inile, dar in alta parte sunt greu de prins. Aici cred ca e de discutat.

(

Doamna Tranescu catalina - ASPA

Este de discutat.

Doamna Consilier Mure san Manuela

Dar de principiu eu sunt total de acord sa fie prinse Tn program 9i
pisicile comunitare.
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Doamna Tranescu catalina - ASPA

Da, pentru ca, de-asta spuneam, adica deja s-a Tntamplat 9i
persoanele care le hranesc deja la bloc 9i le cunosc, Ie pot prinde mai u9or
decat daca am inteweni noi. Prin urmare, daca cetajenii ar veni cu pisicile
din jutul blocului, am asigura succesul campaniei 9i pe partea de pisici ... Ei
ar fi cei care ar lua pisicujele ...

Doamna Consilier Mure9an Manuela

Deci dumneavoastra spune li ca in hotararea asta pe care o sa o
facem din nou 9i o sa va rog sa o faceji dumneavoastra, ca cea de anul
trecut 9i cea de acum doi ani, tot dumneavoastra aji facut-o, sa includem
pisici cu stapani 9i comunitare, adica sa spunem de la Tnceput ca sunt 9i
cele comunitare incluse?

r

Doamna Tranescu catalina - ASPA

Asta este propunerea mea.

Doamna Consilier Mure9an Manuela

Da, da, de acord

(

Doamna Tranescu catalina - ASPA

... 9i am avut multe discu Iii de-a lungul timpului cu proprietari de
animate, care ne spuneau dar de ce nu putem sa aducem 9i pisici de pe
strada? Le aduceau Tn felul in care 9i le asumau temporar prin acel carnet
de sanatate.

Doamna Consilier Mure9an Manuela

Da, dar ar fi mult mai u9or daca de fapt nu 9i le-ar asuma, pentru ca
pe urrna devin proprietarul unei pisici care de fapt nu e a ta. §i la nivel
psihologic e complicat.

48



Doamna Tranescu catalina - ASPA

Doar persoanele cu buletin de bucure9ti.

Doamna Consilier Mure san Manuela

Cum erau la sectorul 1, cu buletin de sectorul 1.

(
Doamna Tranescu catalina - ASPA

Ei zic ca ar u9ura cumva munca lor 9i a noastra.

Doamna Consilier Mure$an Manuela

§i psihologic ar fi bine sa vina cu pisica de pe strada, o sterilizeaza 9i
Ti dau drumul pe strada daca nu trebuie sa o ia 9i Tn grija practic, pentru
carnet de sanatate.

Doamna Tranescu catalina - ASPA

Orice ceajean bucure9tean poate sa aduca o pisica de pe strada.
Pentru ca eu cred ca ar avea mai mult succes Tn felul acesta. Am avea un
numar mult mai mare de sterilizari daca ar merge pe varianta asta.(

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

Ca sa dovedeasca ca e pisica de la bloc, poate sa puna o poza.

Doamna Consilier Mure9an Manuela

Dar de unde ar putea sa fie? §i daca nu e, 9i daca o aduce din
Pope9ti-Leordeni, o pisica sterilizata e o pisica sterilizata. Tot ai rezolvat o
problema.



Domnul Draghici Mina Andrei - ASPA

Nu mai spuneji asta.

Doamna Consilier Mure9an Manuela

Da, dar totu9i asta este ca o ia din Pope9ti Leordeni 9i o lasa Tn

Bucure9ti dupa aia, daca nu i-o sterilizezi. Pentru ca majoritatea cainilor din
Bucure9ti sunt de fapt adu9i din llfov. La noi nu au de unde sa fie pui de
caini pentru ca nu mai sunt caini comunitari. Important e sa rezolvi
problema ora9ului, dar daca !i-o aduce din Pope9ti – Leordeni 9i nu o
primesc ca nu e de la noi 9i Ti da drumul pe strada, in clipa aia a devenit a
ta

(

Doamna Tranescu catalina - ASPA

Mi-e greu sa cred ca o persoana care are domiciliul Tn Bucure9ti 9i
are buletin de Bucure9ti se va duce Tntr-o locatitate sa ... cand suntem 9i
noi plini de pisici.

Doamna Consilier Mure9an Manuela

(
Da. A9a e. Adica sa nu devenim mai catolici decat Papa sa nu mai

sterilizam nimic.

Bun. Pai atunci, va muljumesc foarte mult.

Domnul Draqhici Mina Andrei - ASPA

Noi muljumim pentru invitare.

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

Muljumim.



Doamna Consilier Mure9an Manuela

§i !inem legatura 9i ...

Domnul Draqhici Mina Andrei - ASPA

Deci o sa pregatim hotararea de sterilizari 9i vi-o trimitem pe mail sa
o verificaji. Luam decizia Tmpreuna daca va fi Tnaintata 9i susjinuta de noi
sau o faceji dumneavoastra.

(
Doamna Consilier Mure9an Manuela

Nu. Dumneavoastra.

Domnul Draghici Mina Andrei - ASPA

O.K. Din punct de vedere al bugetului, cred ca 1-am stabilit. Ramane
sa revin cu propunerea de reorganizare 9i modificarea ROF-ului. A9 aduce
aminte inca o data de proiectul acela strategic institujional pe care vi I-am
trimis pe mail, nu, pe care vi I-a dat catalina, la comisie vi I-am dat 9i pe
mail ca sa iI punji la dispozi jie tuturor consilierilor generali interesa Ii, 9i Tn
momentul Tn care aveji amendamente, am facut un plan institujional
strategic al ASPA, un plan pe 2020-2024, pe care I-am conceput
momentan cu colegii mei din interiorul ASPA. Procedura este sa avem
Tntalniri 9i grupuri de lucru 9i cu exterior, adica cu ONG-uri 9i partea
institujionala cum ar fi reprezentan li ai Primariei 9i ai Consiliului General 9i
cu siguran Ia vom apela 9i la dumneavoastra, le-am dat spre 9tiin A, sa-I
documentaji 9i ulterior o sa ...

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

Muljumim mult.

Oricum o sa avem propunerea noua de buget sau o avem?
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Domnul Draqhici Mina Andrei - ASPA

Este deja.

Doamna Consilier Mure9an Manuela

Da, dar trebuie s-o trimiteji domnului Primar General neaparat, ca din
partea dumnealui vine spre noi oficial. Noi am zis cumva sa ne consultam
cu dumneavoastra informal, sa zic a9a, ca in clipa Tn care noi vom avea de
scris ceva ofocoal, va fi prin amendamente 9i prin vot, cand va fi proiectul
definitivat. Deocamdata sunt lucruri informale. Tncercam sa rezolvam

Tnainte toate problemele ca sa nu fie nevoie de arnendamente.(

Domnul Draqhici Mina Andrei - ASPA

Corect. La Direc jia Economica trimitem propunerile pentru buget.

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

Tncercam pana atunci sa dezbatem bugetul cat mai complet, astfel
Tncat sa nu ramanem pe ultima suta cu amendamente facute cu cateva ore
Tnainte.

( Doamna Consilier Mure san Manuela

Muljumesc frumos.

Tinem legatura.

Domnul Draqhici Mina Andrei - ASPA

Pai ideal e sa veni Ii in Mihaile9ti, nu la ...

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria

Muljumim frumos.



sa ne auzim cu bine.

La revedere.

§edinja comisiei s-a Tncheiat Ia ora 14,40

Pre9edinte,

J
Secar ar


