Proces – verbal
al sedintei Comisiei de Ecologie, protecjia mediului 9i igienizare din cadrul
CGMB din data de 25.02.2021,ora 14
Prezenta: Ciceala Ana Maria, Nicolaie George, Purcarea Sorin, Gram

Anamaria Alina, Muresan Manuela, FlorescuAdrian Constantin,Maxim
Marius catalin, Stoica loana, Comanici Ancuja Sorina

Sedinta comisiei se desfa9oara prin mijloace electronice, printr-o
platforma online de videoconferinIa, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
94/2020.
(

Ordineade zi:
punctul 1 de pe ordinea de zi a 9edinjei CGMB din 26.02.2021;
pun(,tuI 5 de pe ordinea de zi a 9edinjei CGMB din 26.02.2021.

Participa din partea Direcjiei de Mediu doamnele Stanciu 9i
Domni9oru, iar din partea Asociajiei Parc vacare9ti domnul Florin Stoican.
De asemenea, a participat 9i doamna Simion §tefania, consilier personal al
Primarului General.

DoamnaPresedinteCicealaAna Maria
Buna ziua
Suntem Tn cvorum complet acum, deci putem Tncepe. Avem doua
proiecte pe ordinea de zi de astazi pe care aji primit-o pe email 9i anume

(

proiectul numarul 1 de pe ordinea de zi privind Tmputernicirea primarului
general dar depune dosarul de candidatura pentru atribuirea Tnadministrare
a parcului natural vacare9ti 9i proiectul cu numarul 5 de pe ordinea de zi de

maine pe care vi-1propun ca al doilea proiect de pe ordinea de zi de astazi,
proiectul privind aprobarea raportului referitor la stadiul realizarii masurilor
din PICA, se face trimestrial. Trimestrul 2 pentruanul 2020. De data aceasta
se face trimestrial acest raport, conform proceduriide infringement.Deci
aceasta este ordinea de zi pe care vi-o propun. Mai sunt alte propuneri

pentru ordinea de zi?
Daca nu mai sunt propuneri, atunci va supun la vot ordinea de zi a
9edi njei.

Eu votez pentru.

7 pentru, 1 abjinere, 0 impotriva.
A fost adoptataordinea de zi.
Trecem la punctul 1, anume proiectul de hotarare privind
imputernicirea Primarului General al municipiului Bucure9ti se depuni

dosarul de candidatura al municipiului Bucure9ti pentru atribuireain
administrare a parcului natural vacire9ti.
(

Pentrua ne vorbi pujin despre proiectul de fapt de amenajarea ariei
naturale protejate parc natural vacare9ti, I-am invitat pe domnul Florin
Stoican de la Asociajia Parc Naturalvacare9ti pentru a discuta pujin 9i a afla
mai multe despre ce T9ipropune acest proiect. Mie mi se pare o inijiativa
binevenita a primarului general pe care au inijiat-o pentru a trece Tn
administrarea municipiului Bucure9tia acestui parc 9i a ne ocupa Tmpreuna
cu asociajia de amenajarea lui 9i tocmai de asta fiindca Tncepemaceste
demersuri de trecere la administrare,cred ca este oportun sa Tncepem9i
colaborarea Tn cadrul comisiei de ecologie cu asociatia 9i sa Tncepe sa
lucram Tmpreuna pe acest proiect, a9a Tncat domnul Stoican daca ne puteti

prezenta unde suntem acum. Poate din punct de vedere al demersurilor pe
care le faceti Tmpreunacu primaria9i 2, mai multe despre proiect 9i ce va
doriji de la comisia de ecologie 9i de la Primaria Generala.
(

Domnul Stoican Florin – Asociatia Parc Natural vacare9ti

Muljumescpentru invitajie.
Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
Muljumesc 9i eu foarte tare.

Domnul Stoican Florin – Asociajia Parc Natural vacare9ti

Sunt Florin Stoican, pre9edinteleAsociajiei Parc Natural vacare9ti. A9

vrea sa Tncepcu un pic de contextca sa va faceji o idee despre istoria

parcului de pana acum, in ceea ce prive9te administrarea lui. El a fost
Tnfiintatca urmare a vreo cinci ani de zile de insistente si studii ale societatii
Civile, in 2016 a aparut Hotarare de Guvern 9i s-a Tnfiinjat ca arie naturala
protejata de categoria 5+m pentru protejarea peisajului 9i interacjiunii dintre
el 9i comunitatea, apoi noi am depus 9i am objinut administra+iaparcului Tn
2017, dar am fost administratoriiparcului ca ONG doar un an de zile, pentru
ca in 2018 a aparut Ordonanta 75, care a eliminat custodiile ariilor naturale
protejate 9i ONG-urile nu au mai putut fi eligibile ca 9i administratorde arii
naturale protejate. De atunci parcul a fost administrat de facto de catre
Agenjia Najionala pentru arii naturale protejate, care este 9i autoritatea
responsabila Tn domeniu, la Tnceputulanului trecut am semnat un protocol
de colaborare, noi ca ONG cu Ministerul Mediului 9i cu Autoritatea pentru arii

(

naturale protejate. Protocolul s-a materializat doar pentru ca noi am ramas
in continuare prezenji sa avem grija de Parcul Natural. Din pacate implicarea
autoritatilor a lasat de dorit. Concret nu s-a Tntamplatnimic din partea lor Tn
beneficiul parcului natural, nici macar aprobarea regulamentului care e facut
de noi de trei ani de zile 9i sta la aprobare prin procedurile ministeriale. Noi
am avut intenjii de la bun Tnceput de a colabora cu Primaria Municipiului

(

Bucure§ti. Chiar exista o hotarare de consiliu, nu mai stiu de cati ani, cred
ca de vreo patru, cinci ani, nu mai 9tiu, de mult, nu, chiar hotarare exista,
dar ea iara9i nu s-a rnaterializat, ea a venit Tncontextul propunerii noastre
cand am preluat Administrajia parcului, de a-I administra Tn parteneriat de
cate un consorliu format din mai mulji parteneri, noi reu9isem sa aducem la
aceea9i masa 23 de parteneri de la autoritatile publice locale, societatea
civila, mediul academic si stiintific, inclusiv comunitatea de business era,
Gradina Botanica, Muzeul Antipa, Universitatea Bucure§ti, facultatile de
biologie, geografie, geologie 9i aIIii, BBF, Societatea Ornitologica, care se
ocupa de pasarile care sunt emblema vacare9ti-ului, cert este ca toata
aceasta propunere s-a prabu9it o data cu acea ordonanla care a lasat parcul
Tntreo zona de no man-s land, la feI cum ere 9i Tnaintede Tnfiinjare9i ne
bucuram ca exista Ia ora actuala intenjia din partea primariei de a se implica

alaturi de noi in administrareaparcului. La ora actuala contextul de
administrare spune ca ONG-urile Tn continuare nu au calitatea, nu pot fi

eligibili sa devina administrator de arii protejate, insa legislajia da
posibilitatea altor entitati, printre care 9i Autoritatea Publica Locala sa aplice
pentru administrarea parcului sub forma de parteneriat 9i de aici au Tnceput
discujiile cu consilierii domnului primar, noi avem acel protocol care a fost

pus pe masa primariei 9i chiaraprobat Tnurma cu ani de zile, de acolo pornim

(

practic sa discutam aceasta colaborare, noi avem ni9te lucruri Tnceputpe
care le punem pe masa partenerilor de administrare, acel regulament care e
facut de noi, planul de management care practic va fi documentul de
planificare a activitalilor din aria naturala protejata, este facut Tnproportie de
90% 9i doar trebuie repus Tndezbatere, rediscutat, Tmbunatatit9i apoi propus
autoritalii pentru pentru aprobare, lista de parteneri ramane, lucrurile chiar sau dezvoltat din perspectiva asta pentru ca am atras alaturi de not 9i alte
resurse private 9i din societatea civila care sunt in continuare dispu9i sa
contribuie la administrarea parcului, am elaborat o viziune pe urmatorii 10
ani pentru ce ar putea sa Tnsemne acest parc pentru Bucure9ti 9i pentru
Romania, avem o viziune cu ni9te obiective strategice care sunt trei pe care
vrem sa le propunem 9i Tn acest parteneriat 9i ele vor construi scheletul
acelui plan de management.in primul rand vrem sa facem din vacaresti un
model de arie protejata urbana pentru ca lucram Tnacela9i timp Ia un proiect

la scara najionala,avem deja finantare pentru eI din EA Grands pentru

(

urmatorii doi ani de zile, din care vrem sa construim o retea nationalade arii
protejate urbane 9i avem proiecte Tnceputepe langa vacare9ti, la Cluj, la
Bra§ov, la Satu Mare si la Timisoara si mai cautam inca 10 alte orase. avem
focus 9i pe Bucure9ti pentru ca suntem Tnfaza Tncare evaluam diferite alte
potenjiale arii protejate pe teritoriul capitalei 9i vrem sa mai propunem inca
cinci, ca sa pornim aceasta baza de rejea, am 9i propus recent o fi9a de
interventie prin PNRFR,ca sa se finanjeze aceasta rejea nationalade arii
protejate urbane pentru ca noi credem ca in contextul Tn care 10% din
populajia tarii aici Tn Bucure9ti 9i 50% din romani traiesc Tnmediul urban in
mari municipii aceste arii protejate urbane joaca un roI esential atat Tn
educajia publicului cat 9i Tncon9tientizarealor fala de schimbarileclimatice
9i toate problematicile de mediu, ca sa nu mai vorbim de lucrurile concrete
cu care vacaresti contribuie la bunastarea si viata sanatoasa a tuturor
bucure9tenilor pentru ca vacare9ti Tnseamna un metru patrat de spajiu verde

pentru fiecare bucure9tean, Tnseamnao resursi care ofera potential uria9
de recreere, de petrecere a timpului Tnaer liber si de cunoastere a naturii si
noi credem ca are capacitatea sa devina Tn scurt Hmp cu implicarea
partenerilor, o atracjie turistica de prim rang a capitalei, avem parteneri
straini cu care lucram, suntem membri TnWetland League International,o
rejea internajionala de arii protejate umede din zona urbana9i avem foarte
multe modele care ne arata ca alte !ari au facut ace9ti pa9i Tnainte,ele sunt
Uqb

testate, verificate, nu trebuie sa reinventam roata, trebuie doar sa luam ce e

bun de la ele 9i sa punem aici pe masa. Mai avem un exemplude succes
care se Tntampla 9i Ia noi la Cluj, unde Park West, 45 de hectare Tnconjurate

la feI ca 9i vacare9tiul de dezvoltareurbana, au fost deja propuse pentru
amenajare de catre primarie pe baza unui concurs internajional de solujii,
organizat sub egida Uniunii Arhitecjilor din Romania, s-a ales din 27 de

(

propuneri, toate bune, cea mai buna dintre ele 9i acum exista perspective de
finanjare pentru amenajarea acestui spajiu ca sa Tmbineconservarea 9i cu
deschiderea naturii catre cetatenii marilor ora9e. §i nu in ultimul rand pentru
ca Romania este !ara Uniunii Europene cu cea mai mare biodiversitate 9i ne
putem mandri cu asta fara niciun feI de problema Tnfaja tuturor, suntem 9i
noi campioni la ceva pana la urma, noi suntem singurii din Europa care avem
cinci regiuni biogeografice, avem aproape doua treimi din padurile virgine
ale Europei, jumatate din populatia de carnivore mari. Aici, in vacare9ti, ieri

am identificatspecia cu numarul177 de pasari. Ca sa va faceji o idee, in

(

Delta Dunarii avem 320, deci jumatate sunt 9i aici Ia 2 km de kilometrul O al
Bucure9tiului 9i putem transforma vacare9tiul intr-o adevarata ambasada a
ariilor naturale protejate din Romania pentru ca 60% din strainii care intra in
Romania, intra prin Bucure9ti, prin Otopeni de fapt, dar Bucure9tiTnpractica
9i putem transforma acest spajiu Tntr-unshowroom in aer liber cu care sa ne
mandrim cu ceea ce avem vizavi de natura in faja Tntregiilumi. Cam asta e
propunerea noastra, e mult de lucru Tntradevar, dupa aceasta hotarare
urmeaza sa discutam protocolul de colaborare, exista o procedura destul de
stufoasa de Tntocmirea unei documentajii care va sta la baza propunerii de
ob+inerea parcului Tn administrare de catre primarie Tmpreunacu noi, acea
documentajie va trebui sa implice alte discujii banuiesc 9i Tn comisie 9i Tn
consiliu pentru ca presupune inclusiv obligajii financiare 9i de suport tehnic
cu echipamente 9i altele. Noi am pus pe masa primariei ceea ce avem, adica
avem capacitate 9tiinjifica, avem know-how,avem parteneri,avem potenjial
de atragere de resurse financiare externe Tn afara de cele publice, avern
ni9te documente programatice pentru parc aproape gata 9i avem consiliul
9tiintific 9i toate celelalte. Trebuie doar sa ne a9ezam Ia masa sa punem 9i
partea primariei langa ele. sa facem documentajia. Noi ne-am asumat ca o

facem noi, adica o coordonam noi pentru ca am mai facut-o o data. E mai
simplu pentru noi sa o facem, bineTnjeleso discutam Tmpreunaiar apoi mai
este un lucru care va duce la administrare pentru ca Tncredinjareain
administrare depinde de ANAP. Ei trebuie sa deschida public un call, o

sesiune de Tncredinjare in administrare 9i cand vor face asta noi va trebui sa

fim gata cu ...
DoamnaPresedinte CicealaAna Maria
$i atunci primaria trebuie sa depuna documentaIia.
Domnul Stoican Florin – Asociajia Parc Natural vacare9ti
Trebuie sa fim pregatiti ca atunci cand se deschide sesiunea sa avem

acea ... §i inca un lucru, sesiuneae deschisaadica putem avea
(

(

contracandidat. Oricine poate sa depuna o oferta 9i sa ... in afara de ONG
care nu mai pot sa o faca, dar orice alt parteneriat, orice alta entitate,
universitate, institut de cercetare, muzeu poate sa o faca. Muljumesc. Daca
mai sunt alte Tntrebariva stau la dispozijie.

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
va muljumim 9i noi foarte mult. Chiar cred ca ne-aji dat foarte multe
detalii interesante. Eu de-abia a9tept sa putem avea Tnadministrare parcul
vacare9ti 9i Tmpreunacu dumneavoastrasa obtinem 9i finantarile 9i sa
transformam practic Delta vacare9ti Tntr-oarie protejata umeda, a9a ca
merita, fiindca toate metropolele mari din lume au in ultimii 20 de ani astfel
de proiecte Tncare T9iprotejeaza cu forja legii pana la urma zone Tntregi din
ora9, zone salbatice din ora9, tocmai pentru a asigura cetajenilor din ora9,
locuitorilorora9ului, un mediu sanatos 9i un mediu cat mai aproape de natura
9i noi avem noroc de fapt TnBucure9ticu aceasta Delta, mare noroc. §i faptul

ca a putut fi declarata arie naturala protejata, pentru asta ...
sa apasaji microfonul, sa audi 9i colegii din online.

DoamnaDomni9oruMarcela– Direcjia de Mediu
Buna ziua.

Eforturile au fost foarte mari pentru avizarea suprafetei administrative.
Au durat doi ani de zile. Asociajia a depus eforturi foarte mari pentru a objine

avizul Academiei Romane, avizul pe studiu 9tiinjific. Noi am colaborat foarte
bine cu asociatia Parcul Natural vacaresti. A fost o mandrie cand s-a avizat
atunci suprafata, au fost desfa§urateTnaintede a se instituiaria naturala, au
fost desfa9urate campanii de ecologizare.

DoamnaPresedinteCicealaAna Maria
§i fmi amintesc ca a fost 9i o presiune publica din partea ...
DoamnaDomni$oruMarcela– Direcjia de Mediu
(

Foarte mare.

DoamnaPresedinteCicealaAna Maria
§i este Tncontinuare.E adevarat.

Domnul Stoican Florin – Asociatia Parc Natural vacare9ti
Noi avem 75000 de urmaritori. Presiunea publica este foarte mare 9i
intr-adevar fara ea 9i fara sprijinul mediatic, Parcul nu cred ca s-ar fi Tnfiinjat.
Tmiaduc aminte vizavi de avizul primariei ca parca sau dat de vreo trei ori gi

a trebuit sa o luam de la capat.
(

Doamna Domni$oru Marcela– Direcjia de Mediu
Da. Deci Tn 2014 si 2015 ca am citit aseara, mi-am adus aminte ce
declara domnul pre9edinte Barbulescu referitor la luna mai, ca in mai, in
28.05.2015 a fost Tn sfar9it hotararea de consiliu, aprobat in hotararea de
consiliu privind avizarea suprafejei care va deveni arie, apoi Ia un an a fost
instituit regimul arie protejata 9i apoi ...

Doamna PresedinteCicealaAna Maria
Haideji de fapt sa facem pa9i Tn continuare,de exemplu planul de
management ... §tiu dar nu este Tnvigoare.

Domnul Stoican Florin – Asociajia Parc Natural vacare9ti
Regulamentul este ... practic din obligajie.

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
(

Dumneavoastra la Direcjia de Mediu TIaveji, dar ...

Domnul Stoican Florin – Asociatia Parc Natural vacaresti
O gasili pe site-ul ministerului, ca e in dezbatere de vreun an de zile
E public. Nu va face parte din dosarul de candidatura. Va face parte din lista
lunga de obligatii pe care administratorul Ie va avea pentru ...

DoamnaPresedinteCicealaAna Maria
$i Ieva ...
(

Doamna Domni9oru Marcela – Directia de Mediu
in procedura care e pusa pe site-ul ANAP spune ca exista un plan .. .

Domnul Stoican Florin – Asociatia Parc Naturalvacare9ti

Daca exista aprobat. Nu e cazul. Am fi vrut sa fie aprobat
trirnis spre aprobarea autoritalilor. Sunt trei ani.

Doamna Domni9oruMarcela – Direcjia de Mediu

Oricum e ceva. E un documentcare

Noi I-am

Domnul Stoican Florin – Asociajia Parc Natural vacare9ti
Clar. El exista. El a fost trecut prin avizul Consiliului §tiintific al parcului,
are avizual Agenjiei Pentru Arii Naturale Protejate.

Doamna PresedinteCiceala Ana Maria

(

Tn ideea in care oricum aceste documentevor veni la aprobare cu
siguranji in Consiliul General odata ce vom fi administratori 9i consider ca
sunt urgente de adoptat de Tndatace devenim administratorii parcului noi
primaria 9i Consiliul trebuie sa le parcurgem de acum, mai ales daca sunt
documentepublice.

Domnul Stoican Florin – Asociajia Parc Natural vacare9ti
Procedura e in lucru. Eu banuiesc ca prin mai.

DoamnaPresedinteCicealaAna Maria

(

va muljumesc ca ne-aji spus de ele ca sa apucam sa le citim de acum
sa nu Ie mai discutam atunci Tn plenul 9edinjei de consiliul, tocmai ca sa le
discutam Tncomisie, sa le discutam 9i Tn9edin+eseparate daca este nevoie.
Bun. va multumescmult inca o data.
Colegii, daca sunt Tntrebaridin online, va rog frumos pentru domnul
Stoican sau pentru doamnele de la mediu pe proiect.

Doamna ConsilierGram Anamaria Alina

avem sanse sa dezvoltamaria si e O.K., ei cunosc mai bine
situajia de acolo 9i sunt in masura sa se implice cel mai mult dintre cei care
ar fi

Doamna PresedinteCiceala Ana Maria

Excelent, atunci.

Vi supun la vot, in cazul acesta, daca nu sunt Tntrebiri
suplimentare, proiectul nr. 1 de pe ordinea de zi.
Votez pentru.
Cine a cerut cuvantul? Domnul Nicolaie?

(

Domnul ConsilierNicolaie George
Ce vreau sa va spun este ca ma bucurfoarte tare ca am reu9it cu acest
proiect sa-1 aducem Tn atenjia primarului general 9i amabilitatea sa ne
bucuram de sprijinul lui, adica de data asta chiar avem o 9ansa sa facem
ceva cum trebuie 9i cum scrie la carte. Da 9i sper ca sunteIi in asentimentul
meu cu toli sa depunem toate eforturile care tin de noi pentru a ne asigura
ca se va Tntampla acest lucru, inclusiv de componenta bugetara, ca asta e
cea mai importanta, dupa cum bine 9tili.

Domnul Stoican Florin – Asociatia Parc Natural vacare9ti
Componenta 9tiinjifica este cea mai importanta.
(

Domnul ConsilierNicolaie George
Sigur, dar urmeaza componenta bugetara.

Doamna Consilier personal al PrimaruluiGeneral - Simion $tefania
Am 9i eu un comentariu de adaugat. Ma numesc §tefania Simion,

consilier personal al domnul primar general. Domnulprimar general a pus in
atenjia consiliului acest proiect. A fost initiativa dumnealui de a Tncheiaacest

parteneriat 9i de a depune acest proiect, aceasta candidatura. Muljumesc.

Doamna PresedinteCicealaAna Maria
Muljumesc, §tefania.
A votat toata lumea?
Bun. Multumescsi domnului Nicolaie

Proiectul a trecut cu 6 voturi pentru, 3 abjineri, 0 voturi impotriva.
Aviz favorabil.
Muljumim mult, domnului pre9edinte Stoican 9i sper sa ne vedem data
viitoare sa discutam protocolul pe care trebuie sa-1 aprobam Tn Consiliul
General 9i apoi pe regulament, pe planul de amenajare. Din partea noastra
(

cum aji vazut, toata deschiderea 9i daca putem sa ajutam cu ceva, sunt
convinsa ca toli consilierii din aceasta comisie vor contribui.

Domnul Stoican Florin – Asociatia Parc Natural vacare9ti

Muljumesc frumos.
Doamna PresedinteCiceala Ana Maria
O zi frumoasa

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi a cosmisie de astazi,
(

proiectul numarul 5 de pe ordinea de zi a §edin jei CGMB de maine,
Proiect de hotarare privind aprobarea raportului referitor la stadiul

realizarii masurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului in
Municipiul Bucure9ti 2018 – 2020, aferent trimestrului II al anului 2020.

Doamna PresedinteCiceala Ana Maria
PICA a fost anulatTninstanla.

Doamna Stanciu Marina – Directia de Mediu

Nu este definitiva.inca T9iproduceefectele.

Doamna Consilier personal al PrimaruluiGeneral - Simion $tefania
Litigiul este TninstanIa. S-a depus un recurs.

Doamna ConsilierGram Anamaria Alina
(

E o gre9eala ca s-a depus recurs. Conform art. 3 din PH, autoritalile
9i-au asumat masurile?

Doamna Stanciu Marina – Direcfia de Mediu

c;and s-a elaboratplanul, au participat9i ei. Sunt asumate prin
proiectele lor. Nu e protocol de colaborare, dar membrii din comisia tehnica
sunt 9i de la aceste instituIii.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
La cap. 1.1.1. de ce nu s-a avansat?

(

Doamna Stanciu Marina – Direcfia de Mediu

Metrorex s-a ocupat. La sistemul de taxare, au avut probleme cu
aplicaIia 9i softul de chitanIe. Trebuie update.
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
La cap. 1.1.2. este Tnacela9i stadiu. Multe masuri sunt in acela9i stadiu

ca 9i Tnsemestrul I.

Doamna Stanciu Marina – Direcjia de Mediu
Masurile au vizat 9i perioada Tntocmirii2017-2018.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Voi vota

Doamna PresedinteCiceala Ana Maria

Vot, va rog pe Proiect de hotarareprivind aprobarearaportului
(

referitor la stadiul realizarii masurilor din Planul Integrat de Calitate a

Aerului in Municipiul Bucure9ti 2018 – 2020,aferent trimestrului II al
anului 2020.
Votez pentru.

Cu 8 voturi pentru,0 voturi impotrivi ei 0 abjineri, proiectulare
aviz favorabil.

A ie9itdoamnaconsilierMure9an–
Doamna ConsilierGram AnamariaAlina
(

La cele 100 de tramvaie inca se evolueazaofertele.

Doamna Consilier Comanici Ancuja Sorina

§tim ce am achizijionat.
A ie9it doamna consilierComanici–
DoamnaConsilierGram Anamaria Alina
De ce sunt evaluate ofertele de 5 ani?

}

Doamna Stanciu Marina – Direcjia de Mediu
§tim ca s-au atribuit. Noi doar am centralizat.

DomnulConsilier Nicolaie George
Acum 2 saptamani instanIa s-a pronunjat. Cel mai probabil se va relua
licita Iia.

DoamnaConsilierStoica loana

(

Responsabilitatea implementarii masurii la termoficare. Aceste masuri
au fost facute 9i discutate Tn2018, cand societatea era regie autonoma. Ar

trebui sa atragemfonduri.
Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
La pagina 51, 11 centrale termice. Nu sunt incluse Tnfinanjarea pentru
modernizarea pe baza fondurilor de la minister.

Doamna Stanciu Marina – Directia de Mediu
(

Nu. Sunt cele de la punctul 4.2.

Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
Puteli sa faceji un punct de vedere.

DoamnaConsilierGram AnamariaAlina
La punctul 1.4. Acum lucrarile sunt in derulare.

Doamna Stanciu Marina – Direcfia de Mediu

Am Tnaintat.Nu se regasescTnacest raport. Strazile se spala 9i se
aspira periodic. Trebuie sa atinga un numar de kilometri.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Masura 5. Ne pute li da 9i noua documentajia?

Doamna Stanciu Marina – Directia de Mediu
(

Cei de la institut trebuie sa vi-I transmita. Nu e platit de noi. Muljumesc.

DoamnaPresedinte CicealaAna Maria
Muljumesctuturor.
Declar 9edinja inchisa.

§edinja comisiei s-a inchieat Ia ora 14,51.

Pre9edinte,

r
CL.GeRbil
qINq.

+Ok tIRoF'A

iecretar

