Proces - verbal al 9edinjei Comisiei de Ecologie, protec+iamediului9i
igienizare din cadrul CGMB din data de 19.04.2021, ora 8
PrezenQ: Ciceala Ana Maria, Nicolaie George, Gram Anamaria Alina,
Mure9an Manuela, Maxim Marius catalin, Stoica loana, Comanici Ancuja
Sorina. Absen Ii: Purcarea Sorin 9i Florescu Adrian Constantin.

§edinja comisiei se desfa9oara Tn mod mixt, prezen@ fizica 9i prin
mijloace electronice, printr-o platforma online de videoconferinta, conform
prevederilor H.C.G.M.B.nr. 94/2020.
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Ordineade zi:
Dezbatere propunere buget Municipiul Bucuresti si subordonate mediu

sau protectiaanimalelor.
Au fost invitaji sa participe 9i reprezentanji din partea ONG-urilor 9i
grupurilor de inijiativa civica.

DoamnaPresedinteCiceala Ana-Maria

Buna dirninea+a.Vom discuta bugetul anumitor instituIii care au

\

legatura cu protecjia mediului. incepem Tndiminea+aaceasta cu Direcjia de
Mediu, dar inca a9teptam un reprezentant al direcjiei. Se ocupa domnul
Emanuel Danca sa faca legatura. vad ca au intrat 9i o parte din colegii no9tri
din comisie. Buna dimineaja, tutror, cum spuneam. §i a9 vrea mi Tntaisa
stabilim cateva reguli, fiindca avem un program TncTrcat
astazi. Practic,de la
ora 8, deci de acum vom discuta ojumatate de ora cu Directia de Mediu, in
momentul Tncare, bineTnjelesputem Tncepe,dupa care vom intra de la ora

9 cu cei de la ALPAB,tot jumatate de ora, apoi de la 9:30 imediatva spun,
vom intra cu Direc{ia ONG-uri pentru o discujie de jumatate de ora, pana la
ora 10, la ora 10 urmeaza ASPA si la ora 10:30 o discute de un sfert de ora
cu Polijia Locala. Pana atunci, cum spuneam, a9 vrea sa va spun, asta fiind
agenda de astazi, cum va propun sa procedam, anume voi lua inscrieri la

cuvant, prima data, fiindca sunt mai mulji participanji, pe webex, voi lua
inscrieri la cuvant pe chat-ul de webex 9i va rog sa scrieji pe chat Tnscriere
la cuvant pentru cei care doresc sa puna Tntrebari9i sa ia cuvantul,voi lua
Tntrebarile Tn ordinea Tnscrierii de pe chat, de asemenea voi lua Tntrebariapoi

in ordinea Tnscrierii din gala de 9edin@ 9i va rog sa avem Tnvedere ca pentru

prezentarea institujiei la Tnceput,am alocat un minut, prezentarea bugetului
institujiei de catre directorul sau reprezentantul institujiei respective, dupa
care pentru Tntrebarifiecare consilier 9i fiecare reprezentantde ONG are la
dispozijie o interventie Tncare sa puna doua trei Tntrebarimaxim, va rog Tn
interven+iarespectiva Ia feI pentru rapiditate 9i pentru a avea timp de
raspunsuri sa ne limitam Ia un minut deci de punere de Tntrebari9i apoi
reprezentantuldirectie respective,pentru fiecare intewenjie de la fiecare

participant la Tntalnireva avea la dispozijie maxim un minut pentru a
raspunde.in felul acesta sper sa derulam 9edinja 9i va fi o ordine de
prioritateTnceea ce prive9teTntrebarilecare vin de la consilieriicare sunt
membrii ai comisiei, dupa care urmeaza Tntrebarilecare sunt puse sau
intervenjiilecare vor fi, vor veni din partea reprezentantilorONG-urilor9i

(

grupurilor civice iar apoi trecem la Institu+iaurmatoare dupa ce am facut un
rezumat. De asemenea, vreau sa va spun ca vom lua Tntrebari pentru
raspunsuri Tnscris din partea institutiilor reprezentate astazi, a9a incat va rog
sa precizati daca doriti, dragi colegi de comisie sau membri ai asociatiilor
civice, daca doriti aceste raspunsuri Tnscris, ele vor veni la Comisia de mediu
in zilele urmatoare, in func+ie de disponibilitatea de a ne raspunde ale
acestor institujii, dezbaterea publica pe bugetul de mediu se va !ine practica
pana pe 21 aprilie, dupa care bugetul va fi publicat din nou pe saitul institutiei
Primariei Municipiului Bucure9ti9i vom avea din nou dezbatere Tncomisie la

care vi voi invita din nou dar in acea comisie care va avea Ioc cel mai
probabil saptamana viitoare la Tnceput,practic se va vota propunerea de
buget venita de la primar, deja cu modificari. Bun. Acum ca am stabilit
(

regulile 9i ordinea de prioritate, a9 vrea sa Tntrebtehnicul daca a intrat vreun

reprezentant al directiei de mediu. De la mediu ar trebui sa fie Doamna
Mihaela Chiri+aTnsa nu o vad pe dumneaei online. N-a9 vrea sa pierdem
prea mult timpul 9i atunci vom lua, daca nu vine nimeni de la Direcjia de
mediu, nicio problema, vom pune TntrebariTnscris catre direcjie din partea
comisiei 9i Tn felul acesta dumnealor vor putea raspunde mai elaborat sa
spunem decat ar puteao face in cateva minute in 9edinA. Daca intra Tntre
timp Tn9edin@,putem sa facem atunci dialog cu dumnealor. Bun. Atunci va
rog sa va Tnscrieji la cuvant pentru bugetul direcjiei de mediu, cum spuneam,

pe chat in primul rand, prin Tnscrierela cuvant sau din sala. injeleg ca nu
sunt deocamdata intervenjii. Am eu atunci cateva Tntrebaripentru Direcjia
de mediu 9i anume sa precizeze care este suma pe care o vor aloca pentru

registrul verde in acest an in bugetul dumnealor de investitii sau de cheltuieli

curente. De ce Tntreb asta? Fiindca am Tnteles ca exista o eroare
deocamdata Tn bugetul dumnealor 9i nu au inclus acest buget pentru
finalizarea registruluiverde, Tnsael trebuie inclus9i mi s-a spus ca va fi inclus
Tnsa vroiam sa Tntreb Directia de mediu care este aceasta suma alocata
registrului verde? De asemenea, o alta Tntrebareeste care este suma totala

(

care va fi alocata pentru refacerea planului integrat de calitatea aerului? Din
fundamentarea bugetara a direcjiei de mediu Tnjeleg ca este vorba de o
suma totala de 350.000 RON impartita Tn 100.000 RON 9i 250.000 RON,
250.000 RON fiind alocati pentru elaborare studiu de calitatea aerului 9i
asistenla tehnica pentru realizarea planului integrat de calitate a aerului Tn
municipiul Bucure9ti la capitolul 74 02 protecjia mediului 9i o alta suma de
100.000 RON la capitolul 74.02, deci aIt capitol bugetar, cheltuieli curente
20.30.30 100.000 RON pentru asistenta tehnica Tn vederea evaluarii

eficienjei masurilor pentru Tmbunatalireacalitalii aerului Tn Bucure9ti.De
asemenea, printre investijiile pe care Directia de mediu vrea sa le faca anul
acesta, daca tot nu e nimeni de la Directia de mediu Tncall ... vin la 8:30?
injeleg ca nu. Imediat,doamna Comanici 9i imediat doamna Calistru. injeleg
ca de fapt vor veni Ia 8:30. Nu au injeles ca trebuie sa vina de la 8:00, dar

(

va prezint eu imediat celelalte investijii pe care Ie au. Servicii de actualizare
a planului de actiune pentru diminuarea nivelului de zgomot in municipiul
Bucure9ti conform prevederilor hotararii de guvern 321/2005 33.000 RON,
servicii de mentenanta pentru auto laborator pentru analiza calitatii aerului
ambiental 94.000 RON, refacerea har{ilor strategice de zgomot 9i revizuirea
planurilor de actiune pentru gestionarea zgomotului Tn municipiul Bucure9ti

405.000 RON, suport tehnic 9i logistic pentru auto-laboratorulde
monitorizare a calitatii aerului ambiental 161.000 RON si achizitia unui
tomograf pentru evaluarea starii de sanatate a arborilor 160.000 RON. Cam
astea ar fi investijiile pe care iI au in vedere pe anul acesta.
va rog, doamnaComanici.Aveji un minut.
Doamna Consilier Comanici Ancuta Sorina
Buna dimineaja. Ma auziji? in primul rand, am o Tntrebare. Sunt un pic

a9a 9ocata. §i de dimineaji. De aseara pana azi, s-a schimbat cumva
primarul, doamna consilier Ciceala?

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

va rog sa va limitaji la un minut Tnintervenjia dumneavoastra.

DoamnaConsilier ComaniciAncuta Sorina

Am un minut.Era o Tntrebare.
Sunt un pic a§a 9ocata.E 9i de
dimineala. De aseara pana azi s-a schimbat cumva primarul, doamna

consilier Ciceala?Adica tot Nicu9orDan e primar.
(

DoamnaPresedinteCicealaAna-Maria
Doamna, va rog sa va limitaji la un minut Tnintervenjia dumneavoastra.

DoamnaConsilierComaniciAncuta Sorina

(

Am un minut. Era o intrebare. Cred ca nu. Nu injeleg care este scopul
comisiei pentru ca pana acum se pare ca sunteji dumneavoastra
nemuljumita de acest proiect. De asta v-am Tntrebatdaca este inca Nicu9or
Dan primar general, colegul dumneavoastra.V-a9 da un sfat. Am un respect
pentru funcjia de consilier general 9i pentru oamenii care ne-au votat, nu sa
citili dumneavoastra. Avem 9i noi, doamna Ciceala. Daca aveji neTnjelegeri
Tntredumneavoastra 9i cu directorii din primarie, unde dumneavoastra deja
sunteji, v-a9 recomanda sa vorbili Tntredumneavoastra. ar trebui, vad ca
directoarea de mediu, noua doamna directorul de mediu nu a ajuns, din
respect pentru ceilalji directori, haideji va rog frumos sa limitam, mai ales ca
de astazi Tncep9i comisiile pentru buget. Muljumesc.
Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

va multumesc, doamna Comanici. BineTntelessuntem Tn dezbatere
publica pe bugetul capitalei, iar Tncomisia de ecologie am o considerat
necesar sa invitam 9i reprezentanjii ONG-urilor 9i grupurilor civice, care au
fost deja prezenji la dezbaterile pe care le-a organizat primarul general in

luna ianuarie pe baza primelor propunerii bugetarecare au venit de la
corrilsle.

Dau cuvantul acum Elenei Calistru de la Funky Citizens. 1 minut,
doamna Calistru. Multumesc.

Doamna Calistru Elena – Funky Citizens
Buna dimineata. Muljumesc pentru pentru cuvant.

A9 avea o Tntrebarelegata de partea de investitii de la Direcjia de
mediu pentru ca uitandu-ma pe aceasta, observ ca lista este destul de scurta
pe partea de cheltuieli asimilate investitiilor, punctul c, aji facut

(

dumneavoastra

referire

la actualizarea

planului

de

acjiune

pentru

diminuarea nivelului de zgomot 9i alte cateva intervenjii.
Tntrebarea mea Tnsa este legata de planul na+ionalde redresare 9i
rezilien@pentru ca acolo vor fi sau din acel plan vor fi finantate proiecte
mature, proiecte pentru care s-a ajuns macar Ia un nivel de analiza de tipul
deviz, studiu de fezabilitate 9i a9a mai departe. M-ar interesa sa 9tiu daca
directia mediu a luat Tn calcul pregatirea unor proiecte in vederea PNRFR
9i
daca da, poate nu le vad eu incluse Tn buget, unde le-ar vedea, care ar fi
acestea, daca a existat o discujie cu Ministerul investijiilor 9i proiectelor
europene Tnaceasta zona 9i a9a mai departe. Pentru ca ele trebuie pregatite
de acuma, chiardaca PNRFt-ul este aprobat mai tarziu, temele trebuie facute

in acest moment.
(

Multumescfrumos

Doamna PresedinteCicealaAna-Maria
Multumescsi eu.

De Tndatace va veni 9i un reprezentantal direcjiei de mediu,vom
adresa din nou aceasta Tntrebare.Daca nu vin, Ie vom adresa Tn scris. va
pot raspunde eu din ce 9tiu deocamdata. Pe partea de mediu 9tiu ca primaria
capitalei 9i o buna parte din aceasta suma a fost ceruta de catre Direc+iade
mediu, vorbim Tntotal de, imediat va spun, in jur de 3 miliarde de euro, care
au fost solicitati pe zona aceasta de mediu, dar cred ca in detaliu poate sa

intre mult mai bine de fapt cineva care 9tie care au fost discujiile 9i pregatirea

de proiecte Tmpreunacu Ministerul Mediului, cum spuneaji 9i
dumneavoastra.

Nu mai sunt alte Tnscrieri la cuvant, a9a Tncatputem daca vreji sa, ca
sa nu pierdem timpul, daca sunt Tnscrieri la cuvant din partea dumneavoastra
pentru ALPAB de exemplu, care este urmatoarea ... Da, va rog. va puteji .. .

Doamna Vanea Cristina – Grupul Floreasca civica 9i Lacul Tei

Da, agae ok? CristinaVanea - Floreascacivica 9i reprezint9i grupul
Lacul Tei. Voiam sa Tntreb,apropo de mediu, daca exista o strategiede, eu
9tiu, Tmbunatalireasituajiei la mediu pentru ca poluarea este Tn cre9tere,
constructiile de asemenea se construiesc, se construie§te din ce in ce mai
mult pe spatiul verde 9i cand spun asta nu ma refer la ceea ce este V1 sau

(

V3 ci ma refer la spajiile verzi reprezentandcurjile, ma rog spajiile verzi
dintre blocuri. Se tot construie9te. Deci practic spa+iulverde ca suprafata
scade, construcjiile se Tnmultesc 9i desigur poluarea Tn condijiile astea nu
are cum sa scada. Ma gandeam daca exista o strategie Tnzona asta.

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria
Am retinut Tntrebarea.Multumesc foarte mult, doamna Vanea.
(

Ce va pot spune eu pana vin reprezentanjiidirecjiei este ca am
suspendat de exemplu PUZ-urile de sector, care practic reduceau sau
anulau total V-urile acelea, V1 , V2, V3 din planurile urbanistice zonale pentru
Sectorul 2, pentru sectorul 3, pentru sectorul 4 9i pentru Sectorul 5 9i 6. Sunt

suspendate pentru un an. Prin acele planuri, de fapt daca zonele acestea
dintre blocuri de care dumneavoastra vorbiji, dar nu numai, erau prevazute
la construire 9i de asta au fost atat de nocive acele hotarari de consiliu prin
care s-au aprobat planurile urbanistice zonale Tncat Consiliul General a
hotarat sa le suspende pana vom reface fapt planul urbanistic general al
Bucure9tiului. Asta ar fi raspunsul pe zona aceasta de construcjii Tntre
blocuri, dar bineTnjelesca astazi dezbatem de fapt bugetul pentru institujiile
care au legatura cu ...

Doamna Vanea Cristina – Grupul Floreasca civica 9i Lacul Tei

Am Tnteles. Tntrebarea era cumva, nu §tiam daca poate sa aiba
legatura cu bugetul pentru ca o astfel de strategie poate fi inclusa, bugetata

cumva. Dar acuma stiu ca nu nu e o Tntrebarecare sa fte la subiect dar
spuneaji ca suspendand aceste PUZ-uri nu se mai pot construi nu se mai
pot face construcjii Tntre blocuri. Eu Tntreb pentru ca in Floreasca s-a pus in
dezbatere publica un proiect exact Tntreblocuri acum, acum.

DoamnaPresedinte CicealaAna-Maria
Daca imi puteji da detaliile, cu siguranla. Eu vorbeam de cele care
erau propuse prin planurile urbanisticezonale, exact terenurile respective ...
PUD-uri Tntradevarde sector sau alte puz-uri punctuale ...

(

Doamna Vanea Cristina – Grupul Floreasca civica 9i Lacul Tei

Nu nu nu. Nu e PUZ. Este PUD.

DoamnaPresedinteCicealaAna-Maria
De detaliu care este la Primaria de sector 2.

(

Doamna Vanea Cristina – Grupul Floreasca civica $i Lacul Tei

Tntradevar. Deocamdata este Tn dezbatere publica, dar nu nu am
injeles din din raspunsul, scuze, din raspunsul dumneavoastra daca acestea
pot fi daca se poate vota Tmpotriva?

DoamnaPresedinteCicealaAna-Maria
in Consiliul Local Sector 2 9i fiind Tndezbatere publica, eu cred ca
membrii Consiliul Local sector 2 vor aprecia practica ce spun cetajenii
despre aceasta oportunitate sau nu de construire Tnzona respectiva. Eu nu
9tiu despre ce teren vorbiji acum, dar pot sa vi spun ca asta ar fi procedura

corecta pentru ca tocmai de asta legea spune ca trebuie sa se faca
dezbaterepublicapentruca cei afectaji...
Doamna Vanea Cristina – Grupul Floreasca civica 9i Lacul Tei
Este. Este Tndezbatere publica. Eu ma Tntrebamulterior pentru ca de
multe ori se voteaza pentru constructie 9i consilierii spun da fmi e frica sa nu

ma dea in judecata.
Doamna PresedinteCiceala Ana-Maria
(

Da. Asta este o discutie cumva care tine de consilieri 9i de fetul Tncare
se comporta ale9ii Tn exercitarea mandatului pe care I-au primit de la
cetateni.

Doamna Vanea Cristina – Grupul Floreasca civica si Lacul Tei

Oi acuma despreALPAB sau
Doamna PresedinteCiceala Ana-Maria
Da. Avem alte Tnscrierila cuvant? De la domnul Rigu 9i de la doamna

Anamaria Gram. Vom lua Tn ordinea membrilor comisiei 9i apoi aIji
(

participanji. Deci doamnaGram va rog prima data, aveji 1 minut.

Doamna ConsilierGram Anamaria Alina
Buna dimineata.

Voiam doar sa ii raspund doamnei Vanea cu Tntrebareadaca exista o
strategie pentru reducerea poluarii. Aceasta strategie este prevazutaTn
planul integrat de calitatea aerului pentru care ne tot luptam sa obtinem
buget 9i ne bucuram ca s-a suplimentat bugetul, din cate injeleg pana Ia 350
de mii de lei 9i pe acest plan ne bazam sa putem sa reducem poluarea Tn
Bucure9ti. Referitor la PUD, nu se modifica indicatori urbanistici prin PUD.
Adica, care e problema, de ce considerati ca e o problema?

Doamna Vanea Cristina – Grupul Floreasca civica 9i Lacul Tei
Este o problema pentru cartierul Floreasca pentru ca in spatiile care
erau verzi, in sensul de verzi cu ochiul liber, nu V1 Tn PUZ, au tot aparut
construcjii, motiv pentru care cetatenii care stateau ma rog Tn blocurile
acelea vechi, nu mai beneficiaza de tot atata lumina, practic din sufragerie
pot vedea exact ce mananca vecinul lor .. .

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
(

Dar conform legii 24 a spatiilor verzi, nu e voie sa construiesti, adica
nu ar trebui sa obtina nici PUD-ul, nici PUZ-ul, autorizatia de construire ar fi
ilegala.

Doamna Vanea Cristina – Grupul Floreasca civica $i Lacul Tei
S-au obtinut foarte multe TnFloreasca si de cate ori am fost, c-am facut
carare la Primaria Sectorului 2, mi se spune ca a9a este legal ca proprietatea

e sfanta §i tot a§a, deci ...
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
(

Dar dreptul de a construi cumva este, nu este garantat, este cumva ...

cu locuitorii?

DoamnaVanea Cristina – Grupul Floreasca civica 9i Lacul Tei
Am Tnteles,dar asta ar trebui sa stie si Primaria Sectorului 2, ma refer

la funcjionarii publici. Doamna arhitect 9ef care a dat fara numar de cand
este dumneaei, inainte a dat alt arhitect sef toate aceste AC-uri si cartierul

Floreasca a ajuns unul cred ca dintre cele mai urate Tn sensul ca
neomogene. El a fost construit inijial ca un tot unitar 9i acum a ajuns a9a o
chestie foarte pestrita ...

9

Doamna ConsilierGramAnamaria Alina
Noi, totu9i ne punem speranja, cum a zis 9i colega mea Ana ca acum
nu se Tntamplauabuzuri de genul asta, acand Tnvedere cum este Radu
IMihaiuprimar sector 2, o sa vorbim 9i noi cu colegii no9tri de la Sectorul 2.
Ar fi ok 9i sa ne ziceji despre spe@,sa ne trimiteji pe email ca sa vorbim
concret .

Doamna Vanea Cristina – Grupul Floreasca civica si Lacul Tei
Sigur ca da. Nu 9tiu, dumneavoastra sunteti ...
(

DoamnaConsilierGram AnamariaAlina
Scuze ca nu m-am prezentat. Consilier general Gram Anamaria.

Doamna Vanea Cristina – Grupul Floreasca civica 9i Lacul Tei
$i pe nu 9tiu unde sa trimit ca eu am mai trimis pe o adresa de mail
pactul pentru Floreasca 9i nu mi-a raspuns decat o singura doamna.

DoamnaConsilierGram AnamariaAlina
(

Este un email general al cg@ nu 9tiu. O sa scriu pe chat. Bine? iI pun
acurrl pe ...

Doamna Vanea Cristina – Grupul Floreasca civica 9i Lacul Tei
Da, da, da. Muljumesc.
Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Mai sunt 2 Tnscrierila cuvant. DomnulRigu aveji un minut9i apoi
doamna Zamfirescu, aveji 9i dumneavoastra un minut. c;and va intra
reprezentantul de la mediu, vom rlua procedura cu minutele. Muljumesc.
10

DomnulConsilierRigu Andrei Daniel

Buna dimineaja. in primul rand, muljumesc pentru invitajia de
participa la 9edinja comisiei de ecologie. Sa91utacest demers 9i mai ales .. .
comisiei de specialitatecat 9i a urmatoarelorcomisii de specialitatede catre
cetajeni prin transmiterea lor live pe site-ul pmb 9i Tn curand pe pagina de
facebook a primariei, E important ca cetajenii sa participe mai u9or la aceste
discu+ii.Acum referitor la proiectele de investitii, care cred ca tin de Directia
de mediu, observ Tndocumentele transmise de primarul general 9i aflate Tn
dezbatere publica ca se vorbe9te despre implementarea unui sistem de
transport cu bicicleta Tnzona centrala a Bucure§tiului. Se refera la traseul 1,
2, 3 9i 4 care au fost aprobate Tn2018 prin mai multe hotarari de consiliu
general 9i observ ca se aloca o suma foarte mica din partea bugetului local
cate 10.000 RON cele doua linii de investi+ii,dar ni9te sume mari de la, prin
transfer de la bugetul de stat, intrebarea mea era de la care parte a bugetului
de stat sunt transferate aceste sume? De la ce institutie si care ar fi conditiile
pe care PrimariaMunicipiului Bucure9tiar trebui sa le Tndeplineasca
ca sa
beneficieze de aceste fonduri. Practic, daca este realist sa accesamaceste
fonduri anul acestaTn2021 9i efectiv sa Tnceapaexecujia sau finalizarea
acestor trasee de biciclete.

(

Multumesc.

(

DoamnaPresedinteCiceala Ana-Maria
Muljumesc9i eu, domnule Rigu.
Am injeles ca a intrat doamna Mihaela Chiri@ intre timp. Este
directorul direcjiei de mediu. Buna dimineaIa, doamna Chirila. Ne auziji?
Doamna Stanciu Marina – Directia de mediu

Buna dimineaIa. Marina Stanciu mi numesc. Sunt expert Tncadrul
direcjiei de mediu.

DoamnaPresedinteCicealaAna-Maria
Buna dimineaja, doamna Stanciu. O clipa, va rog. Noi am Tnceput
§edinja la ora 8 9i Tntretimp au fost adresate Tntrebaridin partea membrilor
comisiei dar 9i din partea cetajenilor prezenji la aceasta intalnire,
reprezentanji ai ONG-urilor. N-a9 vrea sa dau cuvantul tuturor acum, din nou.
Eu mi-am notat Tntrebarile. Daca am sarit ceva, va rog sa-mi atrageji atenjia

luand cuvantul. Daca va puteji nota, va rog, Tntrebarile9i sa Tncepe
li sa
raspundejila ele.

Doamna Stanciu Marina – Direcjia de mediu
(

Da. Sigur.
Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Prima Tntrebarese refera la partea de PNRR care ar fi practic aplicata
cu ea lista de proiecte cu care primaria a aplicat Tnacest an la Ministerul
Mediului9i la Ministerul FondurilorEuropene,ce discujii au fost purtate cu
Ministerul Mediului pe zona aceasta, fiindca de fapt finanjarea Tntelegca va
veni destul de curand 9i doamna Calistru dori sa 9tie care sunt acele proiecte
prioritizate. Eu am spus ca sunt in jur de 3 miliarde, din cate 9tiu eu, proiecte
in total cu care s-a aplicat pe domeniul mediu de catre primaria capitalei, dar
cred ca ne-ar interesa mai multe detalii pe zona aceasta.
(

O alta Tntrebarevenea de la doamna Vanea de la Grupul Civic Lacul
Tei Floreasca.

Doamna Vanea Cristina – Grupul Floreasca civica 9i Lacul Tei
Floreasca civica. Astazi reprezint 9i Lacul Tei.

Doamna PresedinteCiceala Ana-Maria
Multumim. Care ne Tntreaba care este planul 98 care este strategia
pentru Tmbunatalireacalitalii aerului Tn municipiul Bucure9ti 9i diminuarea
poluarii?
Doamna Gram avea aceea9i Tntrebare9i de fapt 9i eu aveam aceasta
Tntrebare referitor la suma totala prevazuta Tnbugetul direcjiei de rnediu pe
bugetul a9a cum este eI in momentul acesta a publicat fiindca din notele

dumneavoastrade fundamentarear reie9i un total de 350.000de lei,

r

250.000 pe o linie bugetara9i 100.000 pe alta linie bugetara. §i de la domnul
Rigu a venit acum o intrebare privitoare, poate aji auzit-o deja, despre pistele
de biciclete.
Mai este Tnscrisala cuvant doamna Zamfirescu.
Tnainte de asta aveam 9i eu o Tntrebare pe care am pus-o la Tnceput,

referitoare la registrul verde 9i anume care este suma pe care pe care aji
prevazut-o pe anul acesta pentru finalizarea lui fiindca am injeles ca a fost o
eroare 9i este eroare Tncontinuare pe bugetul publicat cu privire la faptul ca
nu este inclusa suma pentru registrul verde dar ca e o eroare materiala 98ca
se va Tndrepta. Care este suma respectiva? Asta voiam sa Tntreb.

lar acum Ti dau cuvantul doamnei Irina Zamfirescu pentru a pune
Tntrebari dupa care va dau din nou dumneavoastra cuvantul pentru a
raspunde.
(

Doamna Zamfirescu Irina – Active Watch
Buna dimineaja. Muljumesc frumos.
Va fi destul de scud. Vis-a-vis de intervenjia doamnei Gram, PICA a
fost anulat Tninstan@,in noiembrie. Acum este un recurs inijiat de Consiliul
General al Municipiului Bucure9ti. Pe de o parte ma intereseaza foarte mult
ce plan aveti cu acest plan integrat de calitatea aerului 9i pe de alta parte ma

intereseaza inclusiv ce bugetaji din acest PICA care in acest moment este
anulat Tn prima instanji, ca mi se pare o strategie destul de paguboasa
investiIi in masuri, prevazute de un plan care este anulat in instanA.
Multumescfrumos

DoamnaPresedinteCicealaAna-Maria
Daca fmi permiteti, e vorba de refacerea cu totul a PICA 9i este unul
din punctelecerute de consilieriiUSR Plus catre primarul general 9i catre
Direcjia de mediu, deci tocmai fiindca a fost anulat Tninstan+aplanul anterior,
el a fost anulat pentru ni9te motive bine Tntemeiate,inclusiv Comisia
Europeana a spus ca el a fost foarte prost Tntocmit9i planul trebuie refacut
in Tntregimedin punctul nostru de vedere. Dar o las pe doamna Stanciu sa
raspunda. Doamna Stanciu, va rog puteji, daca vreji sa faceti 9i o prezentare
a bugetului direcjiei de mediu de un minut, Tnainte de a Tncepe sa raspundeji

la aceste Tntrebari?in total mai avem pana intra reprezentanIii ALPAB, in jur
de 20 de minute, a9a ca daca doriji sa va Tnscrieli la cuvant, va rog tot a9a
pe chat. §i din sala s-a Tnscrisdomnul Oprita. Deci, doamna Stanciu, va rog.

(

Doamna Stanciu Marina – Direcjia de mediu

O scurta prezentare. Acum, pentru acest buget, noi avem prevazute

sume pentru doua contracte aflate Tn derulare 9i anume serviciul de
actualizare a planului de actiune pentru diminuarea nivelului de zgomot Tn
municipiul Bucure9ti, a mai ramas un rest de 33.000 de lei de plata din acest
contract 9i al doilea este serviciul de mentenan@ pentru laboratorul pentru

(

analiza calitalii aerului ambiental.Au ramas 94 de mii de lei de plata. Pentru
obiective noi, am prevazut Tnacest proiect de buget proiectul de refacere a
hartilor strategice de zgomot precum 9i reevaluarea, reviziunea planurilor de
ac{iune pentru gestiunea gestionarea zgomotului Tn municipiul Bucure9ti,
este un protect care se deruleaza pe doi ani, Tncepandde anul acesta 9i o
finalizare a lui va fi la anul. in total suma prevazuta este de 405 mii lei
Tmparlita,anul asta mai pujin, 105 mii lei 9i anul viitor 300 mii lei. Mai avem
prevazuta o suma de 160 mii lei pentru achizi jia unui tomograf pentru analiza

starii de sanatate a arborilor 9i suma de 161 de mii de lei pentru un contract
de suport tehnic 9i logistic pentru auto-laboratorul de monitorizare a calitalii
aerului, de asemenea acesta este TmparIit pe doi ani, anul acesta 51 de mii
de lei 9i anul viitor 110 mii de lei. Deci contractul e pe 18 luni. De asemenea,
am prevazut Tn cazul Tn care este anulat definitiv PICA, pentru ca acum fiind

recurs, a9teptam decizia definitiva a Cu4ii de Justijie, am prevazut suma de
250.000 de lei pentru elaborarea studiului care sta la baza unui nou PICA 9i
14
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evident elaborarea Tnfinal dupa ce se realizeazastudiul, elaborarea planului
integrat de calitate a aerului. Evident ca acest contract se seruleaza 9i eI pe
parcursul a doi ani. Tncepe anul asta, se finalizeaza anul viitor. De
asemenea,

atat pentru obiective de investi Iii, avem 9i ni9te bani pentru

cheltuieli curente, verificare metrologica anuala, achizijie de standarde 9i, in
situajia in care este necesara modelarea matematica a masurilor provizorii
care le luam Tnaintede noul PICA este prevazuta suma de 100.000 lei pentru
asistenja tehnica, in cazul Tn care este nevoie de a face aceasta
matematica, sa vedem eficienja acestor masuri suplimentare. Suma totala
la cheltuieli curente cu cele 3 este de 108 mii lei. Atat avem prevazut acum

pentru buget.
(

Doamna PresedinteCiceala Ana-Maria
OK. Muljumesc. §i, daca vreji sa luaji acum, va rog, Tntrebarile.

Doamna Stanciu Marina – Directia de mediu

Da. Tntrebarea pe care am auzit-o de la domnul Andrei Rigu,
dumnealui Tntrebadespre proiectul implementareapistelor de ... realizarea
pistelor de bicicleta, este un proiect care e prevazut Tn PICA, dar nu-I
gestionam noi, Direcjia de mediu. Nu pot sa dau multe informatii pe buget.
Direcjia Generala InvestiIii are in derulare acest proiect. Deci de acolo se pot
(

afla mai multe informajii. Eu ce 9tiu, doar din raportarea pe care primesc
pentru PICA.
Doamna PresedinteCiceala Ana-Maria
§i mai era Tntrebareape proiectele pentru PNRR. in ce stadiu sunt 9i
care e prioritizarea,TntrebaElena Calistru.

Doamna StanciuMarina– Directiade mediu
Pentru proiectele PNRFR,pot sa va spun despre proiectul cu ... nu 9tiu
sa va spun toate amanuntele despre ele eu personal, pot sa va spun despre
\
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plamanii verzi, in care sunt introduse proiecte de amenajarea spajilor verzi,
cum ar fi amenajarea parcurilor din capitala, centu ra verde, parcul vacare9ti,
sunt proiecte cu o suma, din pacate acum nu am foile Tnfala 9i nu 9tiu pe de
rost, o suma destul de mare prevazuta ...

DoamnaPresedinte CicealaAna-Maria
Cred ca e vorba de 700 de milioane de euro
Dar care este stadiul discujiilor la Ministerul Mediului penru ca Tnjeleg
ca vor fi alocaji bani destul de repededaca 9tiIi ...
(

Doamna Stanciu Marina – Direcjia de mediu
Din pacate, nu 9tiu sa va raspund.

DoamnaPresedinteCicealaAna-Maria
OK. Multumescfrumos.
§i avem acum o intervenjie de la Alex Oprija de la Grupul Civic Parcul
Ci9migiu. lar apoi urmeaza Tnscrierela cuvant din partea doamnei Gram. va
rog, domnuleOprija.
(‘

Domnul Oprita Alexandru – Grupul Civic Parcul Cismi(liu

Muljumescfrumos.
Principala Tntrebare era legata efectiv de proiectele care vor fi
implementate dincolo de studiile pe care le-aji prevazut anul acesta. E 9i un
feedback pe care a9 putea sa-I dau cred ca din partea Tntregiicomunitali
civice Ia modul Ia care e publicat 9i afi9at bugetul, in care nu-i un mod foarte
transparent 9i nu ne ajuta foarte mult sa urmarim exact lucrurile care se vor
Tntampla: Ne-ar ajuta mai mult macar o traducere a bugetului Tn proiecte
implementate ca sa cream ni9te a9teptari 9i sa putem urmari exact ce se

Tntampla.Tntrebareapentru doamna de la Direcjia de mediu e legata de
proiectele care vor fi, se va Tntamplafizic anul acesta dincolo de studiile de
16
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fezabilitate sau refacerea studiilor, ca sa putem seta pujin a9teptarile pentru
pentru 2021, sa putem urmari. Muljumesc frumos.
Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Muljumesc.
§i acum, doamna Gram.
Doamna ConsilierGramAnamaria
Scuze. Vroiam doar sa spun ca nu voiam acest ... ca investim banii Tn
acest PICA. Era vorba, eu am uitat sa precizez, de refacere, adica sa cream,
sa fie elaborat un nou PICA mult mai bun si eficient. Merci.

(

Doamna PresedinteCicealaAna-Maria
Multumesc.

Deci doarnna Stanciu, daca aveti un raspuns pe Tntrebareadomnului
Opri Ia.

Doamna Stanciu Marina – Direcjia de mediu
(

injeleg ca, deci studiul pe care-I facem pentru PICA nu este un studiu
de fezabilitate ...

DoamnaPresedinteCicealaAna-Maria
Nu, nu, nu. Nu era vorba de ... Staji pujin. Domnul Oprija a Tntrebat
despre proiectele care se vor implementa fizic anul acesta, in afara studiilor
9i analizelor, pe teren cum ar veni, in concret.

Doamna Stanciu Marina – Direcfia de mediu

Pentru proiectele cu spajii verzi, sunt necesare anumite studii, de
exemplu pentru centura verde este necesar sa se faca o evaluare a
terenurilor, stabilirea regimului juridic, tipul de de arbori care pot fi plantaji
acolo, deci studii trebuie sa se faca, alte studii la Directia de mediu, de
fezabilitate nu se fac anul acesta.

Doamna Vanea Cristina – Grupul Floreasca civica si Lacul Tei
Cred ca domnul voia sa spuna 9i asta ma intereseaza 9i pe mine, in
afara de studii, bun, se fac ni9te studii, dar exista ni9te proiecte care vor
Tncepeconcret, adica se vor termina studiile 9i vor Tncepebazele unui proiect
concret, sa se puna trei copaci pe strada X sau nu 9tiu, zic 9i eu?

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Da. Muljumesc,doamna Vanea.
Practic, raspund eu in sensul cu informajiile pe care Ie am in acest
moment, injeleg ca bani sunt alocaji, in sensul in care vor veni sau nu de pe
PNRFRpe anumite proiecte? Adica aceste noi spajii verzi din Bucure9tisau
refacerea parcurilor din Bucure9ti este prins Tn ace9ti 771 de milioane de
euro care cuprind 9i toate parcurile din Bucure9ti, cuprind 9i spatii noi din
Bucure9ti cuprind 9i refacerea alveolelor de pe aliniamentele stradale 9i
(

plantari noi de arbori , pe de alta parte, de exemplu doamna Stanciu, suportul

acesta tehnic 9i logistic pentru auto-laboratorul de monitorizare a calitatii
aerului ambiental. Aici, acest laborator se plimba prin Bucure9ti 9i eu a9 avea
curiozitatea sa 9tiu de exemplu, dumneavoastra Tl gestionaji la Direcjia de
mediu. Unde exista un plan pentru acest laborator? Este eI public, poate sa
stea de exemplu o luna la Iridex 9i masoara calitatea aerului. §tiu ca asta a
fost de exemplu o cerin@a celor de la Ecopolisde acum vreo doua luni sa
vina, sa venim cu acest plan, daca va amintiji discujia din comisie 91sa fie
acest plan public sau sa fie cumva Tntocmitaastfel Tncatavem date la zi din
locurile cele mai poluate din Bucure9ti.Asta ar fi de exemplu un Ioc in care
Dumneavoastra aveji deja aloca li banii Tnacest buget asa cum este publicat
el
18

DoamnaStanciu Marina– Directiade mediu

Da. Laboratorulfunctioneazasi ne ducem cu el in diferite zone in
Bucure9ti, pe baza unui program pe care-I elaboram la Tnceautulanului 9i Tn

care stabilim anumite locajii, dar mai sunt 9i situaIii cand ne ducem la
solicitarea petenjilor sau a Garzii de mediu, de exemplu, 9i nu chiar Ia, in

zona afectata au fost facute monitorizaripe parcursulmai multor ani.
Informajiile le puteji gasi, objinute Tnurma monitorizarii, se pot gasi pe siteul nostru, pe site-ul primariei, la capitolul nostru, la mediu, acolo unde avem
date Tnregistrate de autolaborator, ni9te rapoarte care sunt ...
(

DoamnaPresedinteCicealaAna-Maria
Am injeles. Muljumesc pentru informajia aceasta. Tntrebareaeste
totu9i unde am putea vedea planu pentru acest an pe care spuneji ca 1-aji
Tntocmit?

DoamnaStanciu Marina– Direcjia de mediu
TIavem fizic. iI avem aici

DoamnaPresedinteCicealaAna-Maria
(

Oi iI puteji publica, va rugam, pe site-ul Primariei Municipiului
Bucuresti?

DoamnaStanciu Marina– Direcfia de mediu
Nu avem rubrica de anunjat unde mergem Tnanul respectiv. Putem sa

vi-I aratam
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Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Exact. Puteji sa faceji aceasta rubrica 9i sa o faceji publica,cum ar
veni, astfel Tncat,eventual cetajenii sa poata semnala locuri cu poluare unde

s-ar puteamodificaplanul...
Doamna Stanciu Marina – Directia de mediu
Am o observa jie legata de amplasarea autolaboratorului in Bucure9ti.

El funcjioneaza Tnanumite condijii de conectare la curent, la 380, nu la 240,
plus sunt anumite condiIii pe care trebuie sa le Tndeplineascalocajia
respectiva ca sa putem sa iI punem Tnfunctiune. Deci e putin, suntem pujin

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria
Am injeles. Nu ma a9teptam neaparat sa fie, sa mearga chiar oriunde,

de9i sigur ca ar fi de dorit.
Domnul OpriIa injeleg ca mai are o Tntrebare.va rog.

Domnul Oprija Alexandru – Grupul Civic Parcul Ci9miqiu

(.

Da. va mujumesc. Eu raman la aceea9i Tntrebare.Mi-ar placea
eventual sa primesc Tnscris, daca nu e posibil acuma, toate proiectele pe
care Ie veji implementa fizic anul acesta 9i toate studiile pe care Ie veji derula
in vederea implementarii unor proiecte prin PNRR sau Tn anii viitori, adica
mi-ar placea sa avem pujin mai multi concretitudine Tnchestiile pe care le

facem, sa 9tim exact la ce sa ne a9teptam9i cum sa cheltuim banii 9i ce
putem urmari.

De asemenea, v-am auzit vorbind mai devreme despre spatiile verzi
din Bucure9ti. Problema nu este doar amenajarea lor. Problema este
cre9terea suprafejei medii per capita de spajiu verde, 9tiind ca suntem sub

media europeana, sub recomandari 9i voiam sa va intreb daca aveji in plan
vreo strategie Tnacest sens, planificaji achizijionarea de terenuri Tnvederea
transformarii lor Tnparcuri?
20

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

DoamnaChiriB?
Doamna Director Chirila Mihaela – Directia de mediu
in prezent nu avem Tnplan o astfel de strategie.
Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria
(

Mai pujin strategia de pe PNRR.

DoamnaDirectorChirila Mihaela– Direcjia de mediu
Da

DoamnaPresedinteCicealaAna-Maria
OK. Bun. vad ca nu mai sunt Tnscrierideocamdata, deci o sa retinem

pentruDirectiade mediuca avemnevoiede un raspunsscrisde la

(

dumneavoastra, sa va trimitem 9i e-mail, dupaa ce se finalizeaza 9edin+a
aceasta, pe proiectele fizic de implementat anul acesta 9i toate studiile 9i
cum vor genera ele alte acjiuni concrete pentru mediul Tn Bucure9ti. De
asemenea, eu voi solicita Tn scris pentru dumneavoastra sa-mi transmiteji
partea de registru verde, ce spuneam la Tnceputca a fost o eroare materiala
in bugetul publicat, dar inca nu 9tim suma care este cuprinsa pe el 9i cred
ca au venit reprezentantii ASPA. ASPA Tnsala? Mai avem 10 minute pana
ar trebui sa vina reprezentanjii ALPAB Tncall, deci ar trebui sa luam acum

ASPA ca sa nu pierdem vremea,daca sunteti pregatili,doamnaManuela
Mure9an este 9i dumneaei Tnsala. Am Tnjeles ca nu au venit reprezentanjii
ONG-urilor pentru protectia animalelor, deci nu putem sa luam ASPA acum,

vom lua, cred ca la ora 10 era programatade fapt ASPA. Da. 10, 10.30.
Daca mai sunt alte interventii din partea dumneavoastra, daca nu, am putea
sa luam o pauza de 10 minute 9i sa revenim Ia ora 9:00. vad ca nu mai sunt
21
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intervenjii. Deci va a9tept pe toli la ora 9:00. Nu este nevoie sa va delogati
din webex, puteji sa ramaneji fiindca nu vom opri 9edinja.

Multumesc.Pe curand

pauza–
... deocamdata de la ALPAB, a9a ca mai a9teptam cinci minute, va rog.

Nu raspunde la telefon deocamndata, dar speram raspunda. Oricum
dumnealui a confirmat ca va participa 9i va participa spunea online, deci
a9teptamsa intre online dumnealui. O sa iau din nou Tntrebari,ca 9i data
trecuta Tn ordinea consilieri generali membri ai comisiei, consilieri generali

(

care nu sunt membriai comisiei9i reprezentanjiai grupurilorcivice sau
ONG-urilor, a9a Tncatva rog sa va Tnscrieji pentru bugetul ALPAB pe chat
the webex sau Tnsala. OK. ’inca o data, am reluat sedinta comisiei de mediu
pentru cet care ne urmaresc acum online. Suntem Tndimineata aceasta cu
directorii institutiilor cu atribujii pe domeniul mediu 9i protectia mediului,
avern o programare care TncepeTnfelul urmator: am vorbit cu reprezentantul

directiei de mediu Tn ora care a trecut, vom vorbi acum speram cu

(

reprezentantul ALPAB Bucure9ti, dupa care va urma conform programarii
reprezentantul Direcjiei de ONG-uri, o clipa va rog, vad ca ma suna domnul
Tanase. Bun, revenind, se pare ca reprezentantul ALPAB va intra putin mai
tarziu fiindca nu a 9tiut de reprogramarea comisiei, dar cum spuneam avem
de la ora 9:30 Direcjia de ONG-uri, dupa care urmeaza a ASPA de la ora

10:009i Ia 10:30 un sfert de ora pentru PolitiaLocala,a9a Tncatvoi lua
Tntrebaripentru ALPAB 9i s-a Tnscrisdomnul Rigu, deocamdata pe webex,
formeaza din sala Alex Oprija 9i doamna Vanea.

Domnul Consilier RiquAndrei
Buna dimineata. Ma auziti?

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Da. da
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Domnul Consilier RigluAndrei
Am cred ca doua Tntrebari pentru reprezentan Iii ALPAB.

in primul rand daca pot sa fmi confirme ca suma alocata investijiilor Tn

acest proiect de buget pentru anul 2021 este de 1065000lei pentru
urmatoarele proiecte de investijii: pod pietonal traversare lac Herastrau,
proiectare 9i executie, o parte din suma totala necesara, forarea unui pu! de

mare adancime pentru alimentarea lacului din parcul Circului 9i expertiza
tehnica 9i documentare pentru lucrari de intervenjie reabilitare peisagistica
a parcului istoric Carol I. Daca acesta sunt cele trei proiecte de investijii care
primesc buget Tnaceasta varianta a bugetului municipiul Bucure9ti?

(

lar a doua Tntrebareeste vizavi de proiectul de investitii care a fost
solicitat pentru bugetare dar nu am primit, respectiv reparaIii capitale pod
beton parc Tineretului. A9 dori sa 9tiu daca exista o hotarare de consiliu Tn
aceasta directie de realizare a acestor repara+iicapitale 9i din ce an este, cat
de veche este 9i daca aceste reparajii capitale includ inclusiv scarile de
dedesubtul podului de beton din Parcul Tineretului, scarile spre malul Tnspre
Sala Polivalenta? Acestea ar fi Tntrebarile pe care Ie am deocamdata.
Multumesc.

Doamna PresedinteCiceala Ana-Maria
(

OK. Multumesc frumos. Mai a§teptam un minut pentru ca se pare ca
va intra 9i domnul Tanase. Doamna Simion atunci urmeaza pentru o
Tntrebare catre domnul Tanase pana intra.

Domana Simion Stefania – Consilier personal al Primarului General

Buna dimineatama auziti? Am o Tntrebarepentru domnul director
Tanase, cu privire la contractul TncheiatTntreALPAB 9i Comprest, care a fost

in vigoare Tnjelegde prin luna august 2020, cel care a expirat acum Tn
februarie 2021, din pricina acestei expirarii 9tim foarte bine ce problemeam
avut Tn parcurile de pe raza Sectorului 1 cu maldarele de gunoaiele
neridicate de multe luni, a9 vrea sa Tntrebdoua chestiuni: in prirnul rand
23

acesta ce baza legala a avut? Adica cum s-a putut Tncheiaatata vreme cat
delegarea serviciului de strangere a de9eurilor din parcurile municipalitatii pe
raza Sectorului 1 a fost facuta catre compania de parcari 9i gradinile, deci
ALPAB-ul in ce calitate a Tncheiatacest contract? Si as dori sa stiu si care a
fost suma alocata acestui contract?Si referitor Ia exact aceeasi chestiunea,
aceasta a de9eurilor de pe din parcurile municipale PMB din sectorul 1, a9
dori sa §tiu care este solutia Tntrevazuta de administratia actuala,
adrninistrajia ALPAB pentru rezolvarea acestei probleme, in conditiile Tncare

9i Primaria Municipiului Bucure9ti 9i ALPAB 9i Compania de Parcuri 9i
Gradini este somata aproape saptamanal de reprezentan+iigarzii nationale
de mediu cu privire la problemele foarte grave, cu privire la acele de9euri
neridicate din parcuri?

(

Multumesc

DoamnaPresedinteCicealaAna-Maria
Multumescfoarte mult, doamna Simion
inca nu a intrat domnul director, dar TI a9teptam. Pana atunci luam
intervenjii din sala. Domnul Oprija.

Domnul Oprija Alexandru – Grupul Civic Parcul Ci9miqiu
Multumesc.
(

DoamnaPresedinteCicealaAna-Maria
Urmeaza Elena Calistru, dupa care doamna Vanea.

Domnul Oprita Alexandru – Grupul Civic Parcul Ci$miqiu

in primul rand voiam confirmarea, 9tim prea bine ca parcurile din
Bucure9ti nu doar ca sunt fara servicii de ridicare a gunoiului, dar sunt 9i fara
servicii de Tntretinere de ceva vreme si as fi vrut confirmarea domnului
director ca odata cu primirea bugetului, lucrul asta va fi solujionat, ca vom
24

avea paza 9i servicii de curajenie Tn parcuri, poate facute cu mai mulji
angajaji, nu doar cu angajatii de la sere, mutaji dintr-un parc in altul.
'in al doilea rand, m-ar interesa, am vazut ca la categoria de reparaIii
capitale aferente activelor fixe, practic suntem pe 0 9i a9 fi vrut sa 9tiu exact
unde sunt prinse lucrarile de reparajii ale mijloacelorfixe existente Tnparcuri,
vorbim aici, nu §tiu, tarcuri de caini, banci, mobilier.

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria
Cred ca va pot raspunde eu, sa 9tiIi, lucrarile de repara;ii in acest an
pe bugetul publicat sunt: repara+iicurente 4,5 milioane lei, dintre care 745000

(

lei datorii 9i se regasescla linia bugetara20.01.02.Acelea sunt. §i astea
sunt pe toate reparajiilecuprinse pe toate parcuriledin Bucure9tianul
acesta. Ca idee, sa 9tili ca execujia bugetara, m-am uitat, din 2016 Tncoace
a fost Tnjurul acestei sume pe reparaIii tot timpul, adica nu este o suma mai
mica sau mai mare.

Domnul Oprita Alexandru – Grupul Civic Parcul Cismigliu

Am injeles. Deci, practiceste acea suma din care ...
Doamna PresedinteCiceala Ana-Maria
(

Practic cam 1 milion de euro.

Domnul Oprifa Alexandru – Grupul Civic Parcul Ci9miqiu
Atunci Tntrebareacatre domnul director ar fi: cum vor fi distribuiti acesti
bani si la ce vor fi folositi?

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria
Corect, corect. Aveam si eu Tntrebareaaceasta. Si o sa cer o defalcare
oricum pe ei 9i pe alte cateva linii bugetare, in scris catre domnul director.
25

Domnul Opri fa Alexandru – Grupul Civic Parcul Ci$migiu

Pi mai avem o curiozitate, tot din categoria reparajii aferente activelor
fixe, am vazut ca practic am intrat cu o datorie de 248.000 lei de anul trecut
la categoria reparajii capitale Parcul Ci9migiu, execujie. Din cate 9tiu eu, nu
a fost facute nici un feI de lucrari fizice de execujie pentru pentru reparajia
podurilor din Ci9migiu 9i a9 fi vrut sa 9tiu de ce exista aceasta datorie de anul
trecut?

DoamnaPresedinteCicealaAna-Maria

(

cat ati spus ca este suma?

DomnulOprija Alexandru – GrupulCivic Parcul Ci9migiu
248 de mii.

DoamnaPresedinteClcealaAna-Maria
Pe clasificarea funcjionala este? Haideti ca descoperim eventual dupa,
fiindca suntem Tn Tntarziere.

Doamna Calistru, va rog.
(

DoamnaCalistru Elena – Funky Citizens
Multumesc. Despre acela9i capitol bugetar voiam 9i eu sa Tntreb
referitor Ia cum sunt defalcate sumele 9i cum este gandita acea alocare de
4500000 RON pentru reparajiile curente? §i, de asemenea, daca putem
avea o clarificare inclusiv Tn ceea ce tine de capitolul 21.9, respectiv
materiale 9i prestari de servicii cu caracter funcjional, unde sunt foarte mulji
bani alocati, a9 vrea sa 9tiu cam ce feI de prestari de sewicii, ca fmi imaginez
ca se mai degraba prestari de servicii acolo, intra 9i curajenia sau ce anurne
cuprinde exact linia respectiva?

Multumescfrumos
26
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Doamna Presedinte CicealaAna-Maria
Da, aveam §i eu, multumescsi eu, aveam si eu aceeasi Tntrebarede
fapt, fiindca de fapt curajenia din punctul meu de vedere ar fi trebuit sa intre
la apa canal salubritate, din zona cea de 7,25 milioane, din care 2,6 milioane
datorii. Dar voi pune 9i eu o intrebare Tnscris dupa 9edinta comisiei 9i o sa
ii rog sa ne trimita un raspuns pana maine la ora 16, in aten+iacomisiei, dupa
care acela9i raspuns Tlvoi trimite 9i catre participanIii la aceasta comisie,
fiindca vad ca dumnealor inca nu au intrat Tnsedinta si oricum avem numai
10 minute de discutat pe subiect.
(

Doamna Vanea, va rog.

Doamna Vanea Cristina – Grupul Floreasca civica 9i Lacul Tei
Da. Eu a9 vrea sa Tntrebpentru cei din Lacul Tei, m-au rugat, ce se

Tntamplacu instalajia de irigare care nu functioneazade trei ani, daca
repararea sau rezolvarea acestei probleme este prinsa Tnbuget, repararea
locului locurilor de joaca, de asemenea 9i am Tntelesca ar mai trebui forat
un pu! de mare adancime, deci asta pentru Lacul Tei.

(

§i apoi pentru noi, referitor la parcul Verdi, care a fost, ma rog, a intrat
in proprietateacetatenilor ca sa zic a9a cam doi ani, s-au facut ni§te lucrari
cat de cat a§a de, nu stiu, curatire dar de atunci a ramas Tnfaza asta si am
vrea sa 9tim ce buget este alocat 9i cumva defalcat, sa vedem daca exista
vreun proiect, de asemenea ne-am dori ca acest proiect sa fie discutat 9i cu
noi

Doamna Presedinte CicealaAna-Maria
Da, corect. Pentru, un singur raspuns am din partea de investitii de la
Lacul Tei, forarea putului respectiv, de fapt pe circ, pe parcul Circului este
prevazutTnbuget.

Doamna Vanea Cristina – Grupul Floreasca civica 9i Lacul Tei
Pe parcul Circului, sigur, e vorba de lac pentru a ...
Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Da, deci asta este prevazut Tn bugetul de investitii de pe anul acesta,
dar nu la ALPAB, din cate §tiu eu.

Doamna Vanea Cristina – Grupul Floreasca civica 9i Lacul Tei

r

Bine, pana la urma, pentru ei nici nu conteaza. Conteaza sa fie 9i sa
existe si aceasta instalatie ...

Doamna PresedinteCiceala Ana-Maria
... de joaca pentru Lacul Tei 9i instalajie de gaze.

Doamna Vanea Cristina – Grupul Floreasca civica 9i Lacul Tei
... care este defecta de trei ani gi tot aduc pompe gi tot, pentru ca exista

riscul, 9tili ca este o specie protejata de nuferi 9i va fi irigata.

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria
Bun

Doamna Vanea Cristina – Grupul Floreasca civica 9i Lacul Tei
Tmiarata domnul ca nu este forare efectiva ci doar un un ...

Doamna PresedinteCiceala Ana-Maria
Un SF. Da. Dar probabil ca pentru proiectul tehnic 9i aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru acest proiect Tn Consiliul General e
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nevoie de acest SF. A9a e legea achizijiei. Deci alocarea financiara cu asta
Tncepem.De asemenea, a fost alocata Tn SF pentru anul acesta pentru ca
sa vedeji cam cum arata genul acesta de alocari pentru ca trebuie facut SF
Tnainte de o alocare pe proiect pentru parcul Vitan, 9tili ca TIaveam Tnvedere.

Doamna Vanea Cristina – Grupul Floreasca civica 9i Lacul Tei

§i pentruparculVerdi?

r

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria
Pentru parcul Verdi nu 9tiu sa fie o alocare. Va trebui sa ne raspunda
cred mai degraba decat ALPAB-ul, cei de la Directia de Investitiisi cei de la
Direcjia de Mediu, fiindca parcul Verdi nu ca nu !ine de ALPAB. Nu este Tn

gestiuneaALPAB. Dar Tntrebarearamane.

Doamna Vanea Cristina – Grupul Floreasca civica 9i Lacul Tei

Dar in gestiuneacui este?
DoamnaPresedinteCicealaAna-Maria

(

Nu in gestiunea ALPAB. in gestiunea primariei generale. Deci a
aparatului de specialitate al primarului,din cate §tiu eu. Eu nu stiu daca a
fost semnat un proces verbal de predare primire pentru parcul Verdi, trebuie
sa ne interesam de aceasta situajie. Dar mul+umesc ca aji pus Tntrebarea.

Doamna Vanea Cristina – Grupul Floreasca civica 9i Lacul Tei

Poate un parc sa !ina de ADP sector 2? Ma gandesc la parcul
cinematografFloreasca.

DoamnaPresedinteCicealaAna-Maria
Da. Sigur. Sunt parcurile care tin de ADP-urile de sector la toate
sectoarele 9i parcurile care !in de ALPAB 9i Primaria Generala 9i sunt
Tmparjitecam jumatate 9i jumatate ca suprafaA, sa spunem a9a. De
exemplu parcul IOR sau, dar oricum sunt parcuri care !in de ADP-urile de
sector. Parcul din faja primariei, parculejul acela din faja Primariei sectorului
2, spajii verzi care tin pe toate arterele, care tin 9i sunt date in administratie

catre sectoare, toate alimentelestradale 9i spajiile verzi dintre blocuri de
exemplu, !in de sectoare, de primariile respective 9i de consiliul respectiv.
O vad Tn schimbul pe doamna Andrei. Buna ziua. Da da da da, la Pi

jumatate. Mai avem cinci minute, dar oricum nu cred ca reu§e§tesa se
conecteze domnul director Tanase, a9a Tncat putem Tncepedaca 9i

(

dumneavoastra sunteji gata, ca sa nu pierdem timpul fiindca vor fi discu+ii9i
cu ASPA, care este deja de o ora aici Tnsala. Bine muljumesc frumos. Puteji
lua cuvantul apasand acolo. Vom face Tnscrieri la cuvant. in cadrul 9edin+ei
sunt prezenji reprezentanji ai ONG-urilor 9i bineTnjelesmembrii comisiei de
mediu, dar 9i caliva consilieri generali care au vrut sa participe la aceasta
9eding. Practic aveIi un minut ca sa prezentati cumva bugetul directiei de
ONG-uri 9i apoi, dupa ce se vor pune intrebari, in ordineaTnscrieriila cuvant,
dumneavoastra eventual vi le notaji, ca sa le raspundeji la cat mai multe deodata, sa nu facem un dialog fiindca dureaza prea mult, avem ojumatate de
ora pe discujia aceasta. cat prive9te ca sa finalizam discutia pe Administratia
Lacuri
(

Parcuri

Agrement

Bucure9ti,

eu

mi-am

notat

Tntrebarile

dumneavoastra, Ie voi adresa in scris catre ALPAB si consider ca este
necesar sa reluam aceasta discutie cu domnul Tanase. Da, Tnsaeste prea
tarziu astazi. Trebuie sa ne Tnscriempe procedura totu9i 9i voi convoca o
alta comisie de mediu Tncare sa avem o ora daca va puteti conecta 9i
dumneavoastra,oricum va fi anunjata cu trei zile Tnaintecu siguranji, cum
spune legea 9i sa avem o ora pe ALPAB sa discutam,sa puteji sa puneji
Tntrebarireprezentantilor ALPAB 9i dumneavoastra membrii comisiei, dar 9i
reprezentanjii ceta+enilorfiindca mi se pare important pentru anul acesta
bugetul este mare, adica sunt 65 de milioane lei la ALPAB, au 314 persoane

angajate 9i un buget dublu de personal fata de anul 2016 9i cred ca sume
care nu sunt mici, poate sunt mici Tncomparajie cu alji ani, dar nu sunt mici
in sine, in absolut, pe care le vrem defalcate. Eu Tntretimpul o sa cer Tnscris

de asemenea defalcari pe liniile bugetare de apa, canal, salubritate, Tncalzit
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iluminat forta motrica 4,5 milioane, canal salubritate 7,25 milioane, linia
mentionata de doamna Calistru de 9 milioane materiale servicii cu caracter

funcjional, reparajiile curente 20.01.02 de 4,5 milioane, consultanta 9i
expertiza de 400.000 RON, alte cheltuieli de asemenea sunt aici 5.075.000
RON, asistenta sociala din banii acestia este un milion de RON, din ce am
vazut Tn bugetul durnnealor 9i execujia pe anul trecut nu trece de 500.000
RON, vreau 9i eu sa 9tiu ce cuprinde 9i de asemeneacheltuieli de capital
men+ionate de domnul Rigu de 1.065.000 de lei, pe care ii vrem defalcaji, de
asemenea. Ca idee, pentru raspuns la Tntrebareadomnului Rigu, din ce 9tiu

eu sunt alocaji tot a9a expertiza din Carol care Tntelegca e o datorie de
515.000 RON, forarea SF pentru forare pu! lacul Circului 9i podul pietonal
din Herastrau, dar o sa cerem confirmarea acestor investijii pentru anul
acesta

(

lar acum, dupa cum va spuneam, trecea 9i va rog sa va Tnscrietila
cuvant, pentru Direcjia de ONG-ori, o las pe doamna director executiv
Gabriela Alina Andrei sa ne prezinte un minut bugetul institu+ieidumneaei
fiindca sper sa fie o veste buna pentru ONG-uri in dimineaja aceasta.
Doamna Director Andrei Gabriela Alina – Directia Relatia cu ONG
sindicate9i patronate
Buna dimineaja 9i multumim foarte mult pentru oportunitatea de a
prezenta bugetul. Noi chiar ne-am bucurat caci Tnimplementarea proiectelor
pe care le avern Tn minte spre anul acesta, avem nevoie 9i de ajutorul
(

consilierilor

generali 9i aI ONG-urilor

pentru ca vrem sa fie Tntr-adevar

proiecte aplicate care sa raspunda nevoilor societatii civile si a oamenilor,
bineTnjeles.Bugetul Direcjiei Relatia cu ONG-urile, sindicate, patronate

practic cuprinde doua mari proiecte 9i anume bugetare participativa9i
finanlari nerambursabile Tnbaza legii 350. Dat fiind ca bugetul anul acesta a

fost amplu dezbatut, noi am ajuns la concluzia ca pentru anul 2021 pe
bugetare participativa am avea nevoie de doua milioane de RON. Nu este o
suma mica, dar nu este nici o suma foarte mareTnsane dorim foarte mult sa
vina cat mai multe proiecteTncadrul acestui programtocmai ca in anul 2022
sa ne dam seama daca suplimentam sau daca marim suma maxima alocata
per proiectul. A9adar doua milioane de RON pentru bugetare participativa.
Noi ne-am gandit ca suma maxima sa fie de 200.000 RON/proiect, deci Tn
31

/‘

./

total 10 proiecte iar Tnceea ce prive9te finanlarile nerambursabile, in baza
legii 350, suma ceruta este de 1 mition 400 RON cu 140.000 RON/proiect.
Tin sa men+ionezfaptul ca aceste doua programese afla Tnlucru insa noi
ne-am dorit foarte mult Tnainte de a-I pune in dezbatere publica sau
precadere Tn perioada dezbaterii publice sa avem cat mai multe menjiuni,
clarificari sau sa se duca adaugiri, in a9a feI Tncatsa ajungem Ia cea mai
buna varianta a acestor doua programe. cand spuneaji mai devreme de
ASPA ca se afla aici Tnsala 9i ma bucur foarte mult pentru ca noi in cadrul
programului de bugetare participativa am propus 9i domeniul protecjiei
animalelor 9i atunci iata ca din start ... o propunere, restul bugetului pentru
Directia Relatia cu ONG-uri, sindicate, patronate este de 1600 RON pentru
publicarea TnMonitorul Oficial 9i 400 RON pentru publicarea Tntr-uncotidian
local si inca o factura restanta care se afla Tn analiza, e de anul trecut si

(

atunci a trebuit sa o bugetum 9i pe acesta. Cam acesta este bugetul direcjiei.

Doamna PresedinteCiceala Ana-Maria
Multumesc mult. inainte de a lua interventii, vad ca este deja cineva
Tnscris la cuvant, doamna Zamfirescu, voiam sa felicit pana la urma Direcjia
de ONG-uri 9i cred ca 9i Direcjia de Mediu, poate a fost implicata, fiindca 9tiu
ca momentul Tn care au fost discujiile pe buget Tn ianuarie reprezentanjii
Tngerilorau purtat o discutie cu primarul general 9i primarul general a promis

ca va exista o bugetarepe legea 350 pentru ONG-urilede mediu 9i de
protecjia animalelor si iata ca acest lucru a fost un proiect 9i grupul USR Plus
(

a susjinut includerea aceasta Tn proiectul Direcjiei de ONG-uri anul acesta
9i ma bucur ca s-a Tntamplat. Eu aveam o prima Tntrebare pentru
dumneavoastra, e vorba de doua finantari diferite, una nu se adreseaza

direct ONG-urilor, adica practic e bugetare participativa de 2 milioane RON
care include in fapt proiecte care sunt propuse dar dupa aceea implementate

de catre cetateni. A9 vrea cumva sa ne detaliaji pujin procedura fiindca nu
§tiu daca mai exista, cred ca in 2018 poate a existat un astfel de program pe

care I-ati implentat la Direcjia de ONG-uri, pe cetajenii propun cred ca a fost.
Asta o data. §i doi, pentru suma respectiva pe legea 350/2005, e vorba de
legea prin care autoritalile, spuneji dumneavoastra Tnnota de fundamentare,
stabilesc un program anual pentru acordarea de finanlari nerambursabile

care se publica Tn Monitorul Oficial al Romaniei partea a 9asea Tncel mult
32

30 de zile de la aprobarea bugetului propriu al autoritatilor finantatoare 9i 9tiu
ca poate ONG-urile prezente ar dori cateva explicatii pe zona de, e nevoie

de o cofinanjare, cum spuneam, a9 vrea si clarificaji ca e vorba de
finanjarea proiectelor pe anumite domenii, daca Tn+elegbine din nota
dumneavoastra, adica protecjia mediului TnconjuratorPi protectia animalelor
9i aji spus ca v-aU gandit Ia 140.000 de lei / proiect 9i arTnsemna 10 proiecte.

Oi o rog 9i pe doamna Zamfirescu, va rog.

Doamna Zamfirescu Irina – Active Watch
(

Buna ziua
Muljumesc. Doua Tntrebari.
Unu: sunt curioasa. injeleg ca prin direcjia aceasta o sa fie doar pentru
mediu, protecjia

animalelor

nu prevede nicio direcjie

pentru Asisten@

Sociala 9i daca prevedetotu9i, daca ma puteli ajuta cu o directiile prevazute
pentru proiecte pentru asistenla sociala, ce tip de servicii de proiecte ar
putea fi depuse pe AsistenR Sociala?

§i Tntrebareanumarul 2: vizavi de proceduri, unul spuneati 9i
dumneavoastra, doamna Ciceala mai devreme, da, in ... Tnsa nu a existat
nicio procedura de monitorizare 9i de feedback pe parcursul implementarii
proiectului pentru cetajenii care au ca9tigat acele proiecte prin bugetare
participativa 9i eram curioasa daca pentru acest exercijiu vor fi prevazute
(

mecanismele de cornunicare constanta cu persoanele care sunt
ca9tigatoarepe acest mecanism?
Deci doua Tntrebari9i la ambele a9a dori raspuns. Muljumesc.

Doamna PresedinteCiceala Ana-Maria
Muljumesc. Puteji raspunde acum, nu mai sunt intervenjii.

A, mai e o intervenjie dupa.

/
++-?
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Doamna Director Andrei Gabriela Alina – Directia Relatia cu ONG
sindicate 9i patronate
Practic am patru Tntrebari Ia care trebuie sa raspunda. O sa Tncepcu
al dumneavoastra doamna Ciceala. in ceea ce prive9te proiectul de bugetare
participativa, suntem Tn discutie cu managementul Primariei Municipiului
Bucure9ti pentru a decide daca ne dorim ca in cadrul bugetarii participative
sa depuna propuneri de proiecte doar cetajenii sau cetajenii, ONG-urile
eventual si firmele care au sediu social in Bucuresti sau doar ONG-urilesau
doar cetajenii 9i cumva aici am lasat deschisa aceasta varianta. A9teptam
probabil nu raspuns astazi sau maine. Oricum, pana se va aproba bugetul,
deja vom avea un draft al bugetarii participative9i cu mare drag chiar poate
ne putem Tntalni 9i atunci sa discutam mai aplicat pentru acest lucru. Am
vazut altfel ca la alte primarii, cumva se accepta proiecte doar de la cetajeni,
alte primarii care au deja au experienA in implementarea acestui program
accepta 9i propuneri de la ONG-uri 9i altele 9i de la societali comercialecu
sediul Tnmunicipiul Bucure9ti. 'in ceea ce prive9te a doua Tntrebare,legat de

(

finantari nerambursabile,prin baza legii 350, aici a9 raspunde 9i doamnei
Zamfirescu Tn egala masura, noi Tntradevar am propus mediu 9i protec+ia
animalelor, bineTntelesca putem, la feI, detalia activitajite 9i toate decontarile

care se pot face ulterior in colaborare stransa 9i cu Directia Generala
Economica pentru ca legea a9a cum o 9tim cu tolii are foarte multe excepjii
9i atunci o sa avem o discujie aplicata pe acest subiect, iar Tn ceea ce
prive9te asisten+asociala, noi am lasat la DGASMB acest aspect pentru ca
ei sunt cei mai masura 9i sa monitorizeze 9i sa evalueze 9i sa aiba grija de
(

aceasta parte a asistenjei sociale, cum s-a mai facut 9i Tntrecut, oricum
consideram noi ca la 1 milion 400 de lei, nu §tiu daca era bine sa includem
si un al treilea domeniu dat fiind ca oricum suma este mica si atunci

proiectele vor fi de mica amploare, probabil de la anul, daca vom reu9i sa
punem Tndezbatere publica Tnainte de anul 2022 acest program, vom putea
include in func+iede buget bineTnjeles9i alte domenii.
in ceea ce prive9te programul “propune pentru Bucure9ti” din 2018, am
mai primit aceasta Tntrebare9i zilele trecute. Din pacate, Direcjia Relatia cu
ONG-uri, sindicate 9i patronate poate doar monitoriza implementarea

acestor proiecte, caci cele au fost implementatede ordonatorii terjiari de
credite 9i nu are capacitatea de a controla cumva daca dumnealor au
implementat sau nu aceste proiecte. Putem pune la dispozijie un status al
34

proiectelor implementate la acel moment 9i va putem aduce la cuno9tin@
care dintre ele au fost implementate suta la suta, care nu 9i care au fost
motivele Tn functie de ceea ce au raspuns subordonatele caci repet noi

putern doar monitoriza,nu putem pune Tn niciun feI presiune pe
implementarea acestor proiecte. Cu tolii au dat raspunsuri fezabile din
punctul lor de vedere, dar anul acesta, in ceea ce prive9te bugetarea
participativa, noi de ne dorim ca in comisia de evaluare sa faca parte 9i un
consilier general sau doi consilieri generali 9i atunci cu siguran@ dumnealor

vor putea pune Tntrebarimai dese 9i mai pertinente decat o putem face noi
la nivelul nostru de executie.
Multumesc
(

Doamna PresedinteCiceala Ana-Maria

OK. Multumesc pentru raspunsuri. Deci, practic pe partea de
implementare, dumneavoastra spLIneji de bugetare participativa ca se face
implementarea de catre institujii, in fapt sau ...

Doamna DirectorAndrei Gabriela Alina – Directia Relatia cu ONG
sindicate 9i patronate

(

Depinde de proiectul propus. Daca tine, daca un proiect tine de
implementarea Tn aparatul de specialitate al primarului general, atunci

bineTnjeles
ca vorbimdespre o implementare
mult mai u9oara91 o
monitorizare mult mai u9oara. Daca de exemplu un proiect pe bugetare
participativa poate fi implementat doar de ASPA, atunci ei sunt cei care pot
implementa acest proiect 9i ei sunt cei care pot practic duce la buna
Tndeplinire acestui proiect. Noi ce putem face este sa asiguram secretariatul

9i cadrul evident administrativ pentru implementareaproiectului per total.

Doamna PresedinteCiceala Ana-Maria
§i pe monitorizarefiindca de fapt bugetul vine de la dumneavoastra.

Doamna Director Andrei Gabriela Alina – Directia Relatia cu ONG
sindicate Ti patronate
Oi pe monitorizare Ia feI, doar ca noi nu putem sa-i certam ca nu au
facut sau ca au facut. Aici o sa aducem la cuno9tinta 9efului ierarhic superior
adica al primarului general 9i cu siguranla el va dispune TnconsecinA.

DoamnaPresedinteCiceala Ana-Maria
Dar asta Tnseamna ca deci puteji monitoriza. Asta este o veste ... puteji
monitoriza fazele ...ctelor respective, ele sa se Tntample pe calendar 9i sa nu

(

Tntarzie 9i a9a mai departe. Deci, ce presupune monitorizarea unui proiect
pe management de proiecte.

Doamna Director Andrei Gabriela Alina – Directia Relatia cu ONG,
sindicate 9i patronate
Asta se Tntampladin 2018 §i ce Tncercsa spun, dar nu este o scuza,
procesul administrativ este ca daca dumnealor ne-au raspuns ca nu au
implementat din varii motive ca noua, nu 9tiu, ma rog ce motive, noi nu putem
sa ii obligam practic.

(

Doamna PresedinteCiceala Ana-Maria
Am Tnjeles.Mai aveam eu Tntrebareareferitoare la cofinanjare pe
legea 550, daca aveji detalii aici fiindca vor aplica ONG-urile de mediu 9i de
protec{ia animalelor, Tnteleg din cate 9tiu, implementarea de astfel de
proiecte trebuie facuta pe exercijiul financiar Tn curs, adica pana Ia 31
decernbrie 9i proiectul trebuie sa se termine 9i sa fie trimise 9i raportarile
pana la acea data. Asta 9tiu eu 9i va rog sa-mi confirmaji 9i cofinan+area
daca exista o prevedere pe zona aceasta, din cate 9tiIi.

Doamna Director Andrei Gabliela Alina – Directia Relatia cu ONG,
sindicate 9i patronate
N-a9 vrea sa raspund la aceasta Tntrebarepentru ca noi ne dorim sa
facem draftul de regulament pe finanlari nerambursabile 9i poate facem o
dezbatere publica cu toate ONG-urile interesateTnaga feI Tncattoate lumea
sa fie de acord si sa fie OIK cu ...

DoamnaPresedinteCiceala Ana-Maria
... practic cu regulamentul 9i proiectul respectiv de hotarare pe care

sper ca-Iaveji in ...

(

OK. Domnul Oprija, va rog.

Domnul Oprita Alexandru – Grupul Civic Parcul Ci9migiu
Mulju mesc.

injeleg ca acea situajie cu elaborarea regulamentuluie 9i pe partea
de bugetare participativa9i voiam sa va Tntrebdaca spre diferenla de aljii
ani, pe langa cele trei opjiuni pe care le luaji in calcul, de a include doar
ONG-uri, de a include doar cetajeni, a9adar grupuri informale banuiesc,
vorbim de Grass Root Organisation, grupuri civice 9i cetajeni simpli 9i a treia
optiune de a include 9i firmele, voiam sa va Tntrebdaca considerati anul asta
(

ca implementarea ar trebui sa tina de ca9tigatorul proiectului adica acest
serviciu de managementar putea fi delegat ca9tigatoruluiproiectului sau ar
trebui sa se desfa9oaretot prin institujiile primariei?

Doamna DirectorAndrei(3abriela Alina – Directia Relatia cu ONG,
sindicate 9i patronate
cand spuneti managementul proiectului, la cine va referiji?

Domnul Oprifa Alexandru – Grupul Civic Parcul Ci9miqiu
Ma gandesc ca spre exemplu, noi, ca 9i grup de initiativa civica
Ci9migiu, scriem un proiect, proiectul acela este votat, este ales 9i este ales
spre finantare 9i mai departe probabil ar urma sa se semneze un contract.
Contractul aIa se semneaza Tntreo institujie a primariei 9i primarie sau se

semneaza intre cel care autorul proiectului9i autorul proiectuluise ocupa
mai departe de implementare de cont management de proiect?

Doamna Director Andrei Gabriela Alina – Directia Relatia cu ONG
sindicate 9i patronate
(

Daca ne referim la bugetarea participativa, caci a9a am Tntelesla acest
program, proiectul care va fi declarat ca9tigator, va fi implementat de Direcjia
care are competen{e in domeni sau de subordonata care are competenje Tn

domeniu. Dumneavoastrace puteji face este sa depuneti proiectul,sa fie
analizat, votat 98implernentat
DoamnaPresedinteCiceala Ana-Maria
Bugetarea participativa, implementarea nu se face de catre cei care au
propus. Numai pe legea 350, pe bugetul acela de 1,4 milioane RON,

bugetarea se face 9i vor fi daji in continuare banii ca pe un feI de coli de
proiecte a9a cum face la ARCUB daca 9tili.
(

Domnul Oprija Alexandru – Grupul Civic Parcul Ci9migiu

Am Tnteles.

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria
Dar managementul de proiect pe 350, poate asta, daca puteji

raspunde, cine iI face?

4~
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Doamna Director Andrei Gabriela Alina – Directia Relatia cu ONG,
sindicate9i patronate
La managementul de proiecte pe 350 dumneavoastra sunteji cei care

manageriaji.
Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Deci cei care aplica 9i al caror proiect este selectat la finanjare.

(

Domnul Oprija Alexandru – Grupul Civic Parcul Ci9migiu

Vreau doar sa verific ca am Tntelescorect. Deci practic un ONG sau
un grup civic aplica un proiect, e slectat spre finanjare, implementarease
face de catre o institutie din subordineaprimariei, dar manager este cel care
a scris proiectul?

DoamnaPresedinteCicealaAna-Maria
Implementarea, pe cei 2 milioane de lei care sunt alocati pe bugetare
participativa se face de catre direcjia din primarie. Dar pe celalalt proiect ...

Domnul Oprija Alexandru – Grupul Civic Parcul Ci9miqiu
(

Pe fonduri nerambursabile.

DoamnaPresedinteCicealaAna-Maria
Nu sunt fonduri nerambursabile. De la Uniunea Europeana. Tnsa, pe
proiectul referitor la finantarea pe 350, acolo implementarea se face de catre
entitatea care prime9te efectiv banii sau se deconteaza.
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Doamna Director Andrei Gabriela Alina – Directia Relatia cu ONG
sindicate9i patronate
Raporteaza la primarie, practic pe ce s-au cheltuit banii.
Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria
Grupurile civice pot ... sau vor fi numai ONG-urile 9i grupurile civice pot
aplica neavand personalitate juridica? Aici trebuie sa va lamuriji cumva.

Doamna Director Andrei Gabriela Alina – Directia Relatia cu ONG,
sindicate9i patronate

(

Da. Trebuie sa ne lamurim cu direcjia juridica. Ce vreau sa Tnjelegeji
este ca toate aceste lucruri sunt foarte volatile. Legea bugetului este foarte
alambicata 9i atunci chiar a9 vrea sa avem o dezbatere publica cu toate
ONG-urile dupa ce le primimtoate aceste raspunsuripe care ...
Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria
Da. Exact. Pe regulamen. Nu doar cu ONG-urile prezente astazi ci 9i
cu toate ONG-urile de la mediu catre care dumneavoastra ...

(

Doamna DirectorAndrei Gabriela Alina – Directia Relatia cu ONG,
sindicate9i patronate
Oricum regulamentul pe 350 va fi pus in dezbatere publica, chiar invit
pe toate ...
Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

O invit 9i pe doamna Simion ca dore9tesa ia cuvantul. S-a Tnscrisla
cuvant.va rog, doamna Slmion.
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Domana Simion Stefania – Consilier personal al Primarului General

Buna dimineata din nou. Da. S-a epuizat deja subiectul. A9 fi vrut sa

intervin un pic pe partea asta de diferentaTntrebugetareaparticipativa9i
finanjare nerambursabila, in ceea ce prive9te implementarea proiectului, dar
s-a Tnchissubiectul. Multumesc.

DoamnaPresedinteCiceala Ana-Maria
OK. Multumimtare mult. Eu am Tnteles,ca sa Tnchidem,fiindca mai
avem 15 minute 9i daca nu mai sunt alte intervenjii, TIvad pe domnul Razvan
Niju, care este director economic de la ALPAB Tncall gi revenim 15 minute

(

la ALPAB tocmai pentru a transmite ca vom transmite Tntrebariscrise.
Doamna Andrei, deci a9teptam de la dumneavoastra cele 2 regulamente pe
ambele proiecte, proiectele respective 9i Tn spela dezbaterea publica cu
ONG-urile vizate la momentul respectiv. Rugamintea mea ar fi tocmai pentru

a exista o deschiderecat mai mare a Direcjiei de ONG-uri catre ONG-urile
9i grupurile civice din Bucure9ti, sa alcatuili 9i sa faceti publicitate acestor
proiecte, cat mai mare, fiindca de exemplu exista o muljime de pagini de
Facebook ale Primariei Generale 9i ale subordonatelor sale care pot prelua
acest rnesaj tocrnai pentru a primi cat mai mult feedback pe regulamente,
cat mai mult feedback pe proiectele respective gi apoi aplicati astfel Tncat
Direc jia

(

ONG-uri sa aiba de unde sa aleaga din proiecte foarte bune,

bineTnjeles pe domeniul respectiv pe care va propuneji sa iI finantaji pe toate
domeniile. Vom Tntreba9i noi in Comisia de buget care va avea locTncepand
cu ora 1 1:00 cu toate subordonatele 9i se va !ine pana vineri, de fapt, cu cate

o subordonatala jumatate de ora 91vreau sa-i Tndemnpe cei care ne
urmaresc acum sa intre tot pe acest link de pe pagina primariei pentru a
urmari live dezbaterile din Comisia de buget 9i voi intreba 9i eu catre Directia
de Asistenla Sociala a Municipiului Bucure9ti, ce spunea doamna
Zarnfirescu referitor la finanjarea pe 350 pentru asistenta sociala.

Bun. RevenindIa domnul NiIu.
Domnul Nifu Razvan– DirectoreconomicALPAB
Buna ziua
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Doamna PresedinteCiceala Ana-Maria
Buna ziua

Am injeles ca au fost ceva probleme tehnice la ALPAB cu conectarea.
Noi am purtat cumva discujia Tntreconsilierii general, membri ai comisiei de
... muljumim doamna Andrei 9i o zi frumoasa ... am discutat cu colegii

membri ai comisiei, colegii consilieri care sunt consilieri generali, chiar daca
nu sunt membri ai comisiei pana acum 9i de asemenea cu reprezentantii
ONG-urilor 9i grupurilor civice prezente, am Tntocmit o lista cu Tntrebari
pentru ALPAB 9i am spus ca din moment ce am ratat cumva 9ansa asta
astazi de a discuta cu reprezentanjii ALPAB din cauza problemelortehnice,
va vom trimite aceasta lista cu Tntrebari,cu rugamintea sa reveniji cu
raspunsuri scrise Tnatentia direcjiei ... comisiei de mediu pana maine la ora
16:00, o veji primi ca lista de Tntrebaridupa ce se Tncheie aceasta comisie,
de asemenea vom programa o alta 9edin@a comisiei de mediu cu trei zile

(

'inainte, cel mai probabil la Tnceputsaptamaniiviitoare luni ma gandesc

pentrua discutao ora numaicu institujia dumneavoastra,
in caz ca mai
raman Tntrebari dupa raspunsurile dumneavoastra scrise pe care doresc sa
le adreseze colegii sau reprezentanjii ONG-urilor pe tema ALPAB. Ca sa va
faceji o idee, sunt o muljime de Tntrebari9i de defalcari bugetare pe care va

vom ruga sa Ie faceji in scris, de exemplucheltuielilede capital,acei
1.065.000 lei, apoi liniile bugetare 20.01.09 materiale serviciul cu caracter
funcjional 9 milioane de lei, reparajiile curentea 4 milioane 500, consultan@
(

9i expertiza 400.000 de lei, de asemenea alte cheltuieli 5.750.000 de lei,
cheltuiala aceea cu Tncalzitul... foRa motrica de 4 milioane 500, apa, canal
salubritate 7 milioane 250. Mai sunt Tntrebari punctuale de la colegi
referitoare la contractele cu Romprest 9i felul Tncare veji solu+ionaproblema
aceasta cu gunoaiele din parcuri, de asemenea pe anumite grupuri civice au
avut Tntrebari punctuale pentru Lacul Tei, pentru Verdi, pentru Ci9migiu. Cam

atat, domnul NiIu. Cred ca oricum la dumneavoastra vor ajunge aceste

intrebari punctuale9i scrise, fiind director economic. Deci e OK sa le
adresam pe emailul acela general office(a2alpab.
ro?
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Domnul Nifu Razvan– DirectoreconomicALPAB
Da. Este OK 9i ne vom conforma pana maine la ora transmiosa de

dumneavoastra
.
Doamna PresedinteCiceala Ana-Maria
Bun. $i sper ca data viitoare sa nu mai avem acest delay de conectare.
Poate ne confirmati, fie dumneavoastra, fie domnul Tanase 9i Tlrog 9i pe
domnul Danca sa faca toate demersurile, astfel incat atunci cand vom avea
discujia de o ora probabil luni sa putem sa mergem mai departe.

Daca nu mai sunt Tntrebariacum pentru domnul Nitu, a9 lua o pauza

(

de 10 minute 9i vom Tncepe cu ASPA Ia ora 10:00.

OK. vad ca nu se Tnscrienimeni la cuvant. Deci pauza 9i revenim la
ora 10:00 protectia animalelor. Multumesc.

pauza–

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

OK. Am revenit Tn 9edinja comisiei de mediu pentru discutarea
(

bugetelor institujiilor de mediu. Trecem acum la protectia animalelor. Este
ASPA aici Tnsala? Domnul director?

Domnul Draghici Andrei Mina – Director General ASPA
Andrei Mina Draghici.
Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria
Deci putem sa avem Tnscrierila cuvant deja pe aceasta tema, pe chatul
de webex? S-a Tnscrissi doamna Muresan din sala. vad ca au mai intrat doi
reprezentanji ai cetajenilor, domnul doctor Aurelian §tefan. Doamna llinca
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Macarie.Bun. va rog sa va Tnscriejipe chat daca aveji Tntrebariprin
sintagma vreau cuvantul gi Tnscriere la cuvant. Deocamdata avem Tnscriere.

Doamna Mlure9an,va rog.

DoamnaConsilier Mure9anManuela
Buna ziua. Ma bucur sa fiu alaturi de dumneavoastra. Domnule
director, a9 vrea sa va Tntreb daca Tn bugetul pe care iI aveti exista 9i fonduri

pentru sterilizarea cainilor 9i pisicilor, cat ar fi exact acesta 9i pentru ce
perioada va ajunge, daca e suficient pentru tot anul sau Ia o rectificare
bugetara ar trebui completat? Aceasta ar fi prima Tntrebare.
(

A doua Tntrebarear fi cat la suta din capacitatea adaposturilor sunt in
clipa aceasta ocupate 9i cum va a9teptaji sa evolueze lucrurile TnBucure9ti,
mai ales ca sectorul Tntainu mai are propriul serviciu de acest gen si nu in
ultimul rand, ce intenjie aveji pentru programul de adopjii pentru cainii din

din adaposturi?Muljumescfrumos.
Domnul Draqhici Andrei Mina – Director General ASPA

Da. Muljumesc pentru Tntrebare.

Buna ziua tuturor. Am bugetat 700.000 RON pentru campania de

(

sterilizari, avem Tnplan de a steriliza 10.000 de animale, asa cum am facuto 9i Tn 2019, sa previzionam 10.000, 5.000 de pisici, 5.000 de caini, de
aceasta data Tivom lisa la comun 9i nu pot mai limita cabineteleveterinare
sa sterilizeze un anumit nurnar de pisici sau un anumit numar de caini, drept

urmare, bugetul acesta raportat la volumul din 2019 ne-ar ajunge pentru
5.000 de animale. Deci ar trebui dublat. Din punct de vedere al capacitalii
adaposturilor, suntem undeva Ia 85-90%, deci foarte mare gradul de
ocupare. Spuneati de sectorul 3. Cred ca sectorul 1 este de fapt primaria
care nu mai are acest serviciu de gestionare a cainilor fara stapan.
'intradevar, de o luna 9i jumatate aproximativ am Tnceputsa ridicam cainii si
de pe raza Sectorului 1 printr-o colaborare cu serviciul polijiei locale de la
sector 1 ... redirecjioneazatoate petitiile 9i intervenim promtTnorice situatie,
Drept urmare 9i cu siguranA, consecinja va fi marirea gradului de ocupare
al adaposturilor noastre. Ca 9i programe pentru promovarea adopjiilor, avem
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In plan bineTntelesmediatizarea pe paginile de Facebook in continuare a
tuturor cainilor pe care ii ridicam de pe raza Bucure9tiului 9i sa Tntreprindem
ni9te targuri de adop+iiin centrele noastre de adopjii 9i Tnmasura Tn care
bugetul ne permite sau situajia pandemica sa putem organizaTntarcurile de
caini din parcurile Bucure9tiului. Este un proiect pe care I-am mai facut 9i pe
care TIvom continua sa iI, vom Tncercasa iI realizam §i anul acesta.

DoamnaPresedinteCicealaAna-Maria
Multumesc. Acum s-a Tnscris la cuvant doamna Macarie si urmeaza

domnul Stefan.
(

Doamna Macarie, va rog.

Doamna Macarie llinca – Asociajia Eli for animals

(

Buna ziua. Vorbesc ca reprezentant al Asociatiei ... animal 9i liderul
grupului de Voluntari de la adapostul Odai, despre care tocmai aji vorbit. Am
cateva Tntrebaripunctuale. Unu: pe buget am observat o diferenla. Deci
bugetul ASPA are aproape 13milioane din care doar un milion este alocat
direct nevoilor cajeilor, deci hrana 9i medicamente sunt pentru ele sunt
pregatite doar ceva peste 1 milion, deci o diferenla foarte foarte mare. Am
injeles ca acuma inca 700.000 de lei se vor da pentru sterilizari.Tot ramane
foarte mult ca suma pentru restul restul cheltuielilor de la ASPA 9i a9 vrea
sa 9tiu cum se explica diferenta asta foarte mare, adica practic propriu zis
cateii costa o zecime din suma totala 9i poate puteji sa faceti public sau sa
fmi trimiteli bugetul detaliat. Asta ar fi prima Tntrebare.Al doilea, daca aveji
in buget cumva prevazut 9i nu am vazut eu un program de socializare, asta
legat de ceea ce spuneaji de adopjii, din experien+a mea, problema adop+iilor
este Tngreunatadatorita faptului ca cajeii sunt alienaji de situa+iain care stau,
nu au contact cu omul, sunt nesocializaji. Mai exact asta facem 9i vroiam sa

9tiu daca aveji in program o colaborare cu Voluntari sau cu asociajie sau
amenajarea unor spatii speciale pentru socializarea cajeilor Tn vederea
adoptarii lor sustenabile. §i acuma ultima problema pe care vreau so pun 9i
in legatura 9i cu Tntrebari, procedura de adopjie, spuneji ca faceti pentru a

da cajei cat mai mulji in adop+ie,faceji ni9te evenimente,din cate 9tiu eu
aceste evenimente sunt destul de costisitoare si rezultatul nu e foarte
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satisfacator, se fac pujine adop+ii,dar problema principalaeste ca adopjiile
nu sunt adopjii controlate, de multe ori cainii revin, nu se potrivesc cu
stapanul, nu sunt tinuji in conditii proprii 9i mu9ca, deci nu se respecta acest
principiu aI matching-ului despre care am citit Tntr-o hotarare chiar a

dumneavoastradin 2017, hotararea HCGMB 170 din 2017, vorbiji de
matching deci de un feI de potrivire sau control al adopjiilor 9i vreau sa va
TntrebTnlegatura cu asta ce v-aji gandit sa faceti pentru a controla adopjiile?
Se fac vizite la domiciliu, se completeaza chestionare, se face un control mai
tarziu sau cum cum v-aji gandit sa procedaji 9i am gasit 9i problemele cumva
in procedura de Adoptie pe care o descrieti pe pagina dumneavoastra.
Scrieti a9a: ca exista posibilitatea de rezervare dar peste doua fraze scrieji
ca rezervarea nu garanteaza adopjia ceea ce inseamna ca rezervarea egal
cu 0 9i din experienja mea 9tiu cat de importanta este aceasta predictibilitate,
deci o asociajie care da un caine un caine in adoptie 9i cauta adoptator 9i Tl
promoveaza, trebuie sa fte sigur ca acel caine iI va gasi daca l-a rezervat, TI
va gasi 9i va putea lua 9i cred ca depindem foarte mult de aceasta
predictibilitate pentru a lucra cu asociajii serioase care dau caini Tnadoptie.
Numai a9a putem sa marim numarul cajeilor care pleaca Tnadopjie 9i a doua
problema este ca dati prioritate adoptatorului final. Asta Tnseamnaca practic

(

cel care vine cu buletinul 9i cu actele de casa, deci Tndepline9teconditiile,
poate sa pIece cu cajelul fara control 9i avem exact problerneledespre care
spuneam, ceea ce consider ca este o gre9eala 9i cum vi se pare ideea sa

daji prioritatesau cel pujin sa le punetipe aceea9i,la acela9inivel cu
(

intermediarul care poate fi un ONG cu care sa aveji o o colaborare 9i acest
intermediar sa controleze practic adoptia. Din experienja mea, o astfel de
practica duce pe termen lung la mutt mai multe adopjii 9i adopjii de care sunt
mult mai calitative Tn sensul ca acei cajei Tntradevarajung Tn ni9te familii
serioase 9i nu se Tntorc pe strada sau nu se TntorcTnadapost. va muljurnesc.

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Multumesc frumos. ii dau cuvantul acum domnului Draghici sa
raspunda 9i iau apoi intewen+ia domnului §tefan. va rog sa fiji cat de succint

se poate.§tiu ca sunt multe problemecare nu au neaparatlegaturacu
subiectul, menjionate de doamna Macarie, deci va rog sa prioritizaji in
raspuns Tntrebarilebugetare 9i v-a9 propune, fiindca constat ca sunt multe
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probleme punctuale de rezolvat pe zona aceasta a adopjiilor inclusiv a
adaposturilor, poate organizam Tmpreunacu doamna Mure§an, care este din
comisia noastra, preocupata de aceasta problema 9i cu atji colegi consilieri
preocupaji de aceasta problema,o comisie de ecologie, speciala Tncare sa
dezbatem poate timp de mai multe ore pe subiectul acesta Tmpreuna cu

reprezentan+iigrupurilor civice 9i ONG-urilor care se ocupa de protecjia
anirnalelor, deci va rog, ave{i cam cinci minute sa raspundeIi. Muljumesc.

Domnul Draghici Andrei Mina – Director GeneralASPA
Muljumesc pentru Tntrebari.
(

Voi fi cat se poate de succint. incep cu aspectul bugetar. Spuneati ca
am bugetat 1 milion pentru pentru caini, restul nu sunt legate, sunt cheltuieli
legate de caini. va menjionez Tn primul rand 9i supun aceasta idee 9i
comisiei, bugetul acesta pe care I-am propus este un buget sub nevoile
noastre, deci bugetul aceasta ne va ajunge pana Ia 1 iulie, cu siguranla va
trebui sa facem o rectificare bugetara. Suma pentru hrana 9i pentru

(

medicamenteadica serviciile medicaleeste mai mare, nu este doar de un
rnilion iar noi ca 9i adapost suntem obligaji prin lege sa avem sa avem ni9te
servicii de curajenie, vidanjare 9i alte servicii obligatorii.Prin bugetul pe care
I-am facut, am pus accentul pe aceste lucruri care din punctul nostru de
vedere sunt vitale pentru caini: curajenie, hrana, servicii medicale gi
campania de sterilizare. Din punct de vedere al programuluide socializare,
deci cum facem sa Tmbunatalim9anselecainilor de a fi adoptaji, avem un
program daca nu ma Tn9eldeja de un an 9i jumatate de voluntariat, avem 50
de voluntari care prin rotajie vin la adaposturile noastre 9i socializeaza cainii.
Din pacate, nu sunt, timpul lor nu le permite sa vina Tnfiecare zi sau sa stea

opt ore cat ar fi normal, a9a ca acest programare nevoie de mai multi
voluntari 9i de o Tmbunatalirea timpului efectiv, din punct de vedere
procedural este foarte bine pus la punct iar scopul acestui program este strict

de socializare, nu fac nimic altceva, din punct de vedere al !arcurilor dejoaca
9i pentru socializare, la adapostuldin Bragadiru avem amenajatdeja un !arc,
este de doi ani amenajat, iar la Mihaile9ti TIvom face anul acesta si credem
noi ca va fi rezolvata aceasta problema de socializare, dar fac un apel fiind
9i reprezentanji ai ONG-urilor online, sa ne sprijine prin voluntariat 9i prin
voluntari. Referitor la procedura de adop+ie,am refacut-o in toamna anului
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trecut, aveam Tntradevarsi noi aceasta masura de a exista rezervarea facuta
Tnaintede de adopjie dar am considerat ca este mult mai important pentru
un caine sa ajunga Ia adoptator final 9i nu sa se duca Ia un ONG Tntr-unalt
tarc care are sau nu are conditiile optime 9i am am am considerat ca ii dam

o §ansa mult mai mare unui caine sa se reintegrezedaca ajunge la
adoptatorulfinal. Ce am facut ulterior a fost Tn toamna anului trecut sa
desemnez o persoana nu din adaposturi ci din, de la birouri, o persoana din
cadrul Biroului Programe Proiecte Adop+ii,care sa gestioneze cainii pentru
care sunt Tnregistrate mai multe rezervari. Spuneti ca rezervarea nu este
viabila atata timp cat nu garanteaza adop jia cainelui, a9a este, tocmai pentru
a face acest sistem de matching, luam mai multe rezervari pentru un caine
9i colegul meu de la programeproiecte adopjii decide in urma unor verificari
a tuturor adoptatori lor care au facut rezervare, care este adoptatorul care

(

este cel mai potrivit pentru acel caine. S-a TntamplatbineTnjelessa avem
ONG-uri sau intermediari, cum foarte bine §titi, care rezervau foarte multi
caini, doar Tn ideea de a-i promova 9i a-i da spre adopjie ulterior iar rnie
personal nu mi s-a parut normal acest lucru, ca un adoptator care vine cu
familia, cu copilul Tn adapost, sa i se spuna ca toti cainii care sunt cei mai
adoptabili, sa Ie spun a9a, sunt rezervati de catre un ONG, drept urmare am
facut un apel catre toate ONG-urile cu care colaboram Tnmomentul respectiv
9i le-am explicat ca rezervarile nu le garanteaza adoptia 9i cu atat mai pujin,
daca vine un adoptator final, va lua acel caine sa pIece cu el acasa. Asta

este ideologia pe care o o urmez 9i daca este gre9ita, sunt deschis la
dezbatere 9i cu argumente clare, o putem modifica.
(

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

OK. Multumesc,domnuleDraghici.

va rog, domnule §tefan. Daca va puteji limita Ia 1 rninut pentru
Tntrebari
.
Domnul Dr. StefanAurelian
Buna ziua. Care este politica ASPA vizavi de prevenirea fenomenului
abandonului, care este esenta muncii dumneavoastra, dumneavoastra
practic sunteji varful aisbergului, strangeji ce abandoneaza aIji oameni. Care
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este politica ASPA pentru spargerea, daca vreji, asta 9i

distribuirea

atributiilor9i activitalii pe sectoare, pentru ca la momentulasta este un
monolit, este central 9i daca puteji sa spLIneji cali oameni sunt in teren, Tntre
oameni si cati oameni sunt la birou TnASPA?

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria
Multumesc, domnul Stefan
va rog, domnul Draghici.
(

Domnul Draghici Andrei Mina – Director General ASPA
Muljumesc pentru Tntrebare.cainii pe care ii ridicam de pe domeniul

public provin ori din Tnmultireanecontrolata a cainilor fara stapan, ori din
abandon. Din fericire, procentulcainilor abandonaji din total ridicari nu este
foarte mare, adica este undeva Tntre1 si 5 la suta. Desi este mic, noi am
avut ni9te proiecte pe care le-am facut pentru a scadea acest fenomen.
Domnul Dr. $tefan Aurelian
Care au fost acelea 9i ce vreli sa faceji in continuare?

(

Domnul Draqhici Andrei Mina – Director General ASPA
Da. Am avut o campanie care s-a numit stop abandon, in care am am
mediatizat 9i am adus la cuno9tinta publicului care sunt beneficiile pe care le
au, pe care Ie au proprietarii de la caini 9i de fapt sunt ni9te beneficii
bilaterale.gi cainele beneficiazade adapost, dar9i proprietarulde dragostea
cainelui 9i am evidenjiat acolo ca nu este normal ca dupa 10 ani sau 13 ani
dupa ce ai trait o viala cu cainele respectiv, sa-I abandonezi, Avem 9i inca

un fenomen, pe care I-am stopat, de cedare a cainilor direct in bazele
noastre.Am Tnchisacest aspect 9i nu mai primirncedari direct in baze 9i am
desemnat o persoana din cadrul ASPA, care sa gestioneze aceste cedari, in
sensul ca in prirnul 9i Tnprimul rand oferim consiliere persoanelor care vor
sa cedeze cainii 9i Tncercamsa ne dam seama care sunt motivele pentru
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care vor sa Ticedeze, va numar cateva, in sensul de: nu mai am bani sa le
mai dau mancare, nu mai am posibilitatea sa iI mai Tntretindin puncte de
vedere medical sau a aparut un copil Ia noi in familie 9i nu mai este oportun
cainele 9i Tncercamsa facem aceasta consiliere Tn primul 9i Tn primul rand
cu persoanelerespective 9i daca vedem ca in ultimafaza nu putem sa ii
convingem sau sa gasim o solutie viabila 98pentru caini 9i pentru proprietar,
merge 9i ridicam cainele respectiv, dar v-am spus, din total cainii intrati Tn
baze, cred ca sunt intre 1 §i 5 la suta, deci nu este un ...

DomnulDr. $tefan Aurelian
(

Scuzali ca va Tntrerup.Suntem la buget. Bani alocaji fenomenului
prevenjie. cati oameni lucreaza la birou, daca aveji de gand sa spargeji
ASPA din situatia de monolitTncare se afla 9i sa creaji structuri pe sectoare,
mai aproapede cetajeni.
Dornnul Draghici Andrei Mina – Director General ASPA

Daca Tmi permiteji, ajungeam 9i la celelalte Tntrebari.Am vorbit de
abandon acuma. Atribujiile pe sectoare. Din punctul meu de vedere, cred ca

nu este necesaraaceastadescentralizare,
avandTn vedereca o
descentralizare 'Fnseamnasi o abordare diferita Tn functie de sectorul
respectiv. va spun ca in interiorul Bucure9tiului nu se pot amenaja
adaposturi, fiind acea lege care spune ca nu se pot ...
(

Domnul Dr. $tefan Aurelian
Nu am vorbit de adaposturi.

Domnul Draghici Andrei Mina – Director General ASPA

Da. Exact. Prin urrnare,vor trebui sa fie Tnafara Bucurestiului,fiecare
sector sa aiba Tn afara Bucure9tiului, nu 9tiu daca este chiar indicat, prin
U rma

re
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Domnul Dr. $tefan Aurelian
Scuzaji-ma. Nu vorbim de crearea de adaposturi.Vorbind de crearea
de structuri, de un serviciu al ASPA pe sector, care sa fie Tntreoameni.

Domnul Draghici Andrei Mina – Director General ASPA
Unde ar duce respectivii caini pe care ii ridica din sectorul respectiv?

Domnul Dr. StefanAurelian
cati oameni sunt in teren si cati oameni sunt la birou TnASPA?

(

Domnul Draghici Andrei Mina – Director General ASPA
Da. Avem 59 de salariati total, din care 56 sunt pe concurs, 3 deta9aji
si 15 ..., 20 sunt la birouri si 48 sunt in baze. in baze TnseamnaMihaile§ti,
Bragadiru 9i Pallady 9i Oltenitei, adica prinzatori, din cei 48, 20 sunt in
Oltenijei prinzatori, deci avem un procent de 34% la birouri Tn Constantin

Mille si 66% in teren.

Domnul Dr. $tefan Aurelian
(

Credeti ca este o structura buna? Ce parere aveji despre ea? Se poate
umbla Ia ea? Credeji ca trebuie Tmbunatalita?

Domnul Draqhici Andrei Mina – Director General ASPA
Da, cred ca trebuie Tmbunatalita. in primul rand, noi avem probleme de
personal la Mihaile9ti, unde nu avem suficienli oameni la curajenie, din punct
de vedere al TESA, sunt suficienti 9i Tn baze 9i TnOlteni+ei,iar pe parte de
prinzatori 9i acolo trebuie suplimentat. Ce pot face din punct de vedere aI lui
oamenilor de la birouri, cei 20, a9 putea sa fac un transfer 9i am avut o astfel
de propunere pentru a suplimenta locurile respective,dar nu foarte mult. in
fiecare birou si serviciu din sediul din Constantin Mille, sunt cate unul sau doi
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afara.
Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

OK. Multumesc amandurora
Din cate vad, nu a mai cerut nimeni cuvantul pentru ASPA. Cred ca
Tncearcasa spuna ceva domnul §tefan.

DomnulDr. StefanAurelian

(

O singura intewenjie. Domnul Draghici nu a menjionat nicio suma
pentru prevenirea fenomenului. Nicio suma alocata.

Domnul Draqhici Andrei Mina – Director General ASPA

Da. Din pacate, noi am bugetat, dar nu ni s-a ...

Doamna PresedinteCicealaAna-Maria
Dar cat aji cerut?
(

Domnul Draghici Andrei Mina – Director GeneralASPA

Inijial? 16,5 milioane.
DoamnaPresedinteCicealaAna-Maria
Pentru prevenjie.

Domnul Dr. $tefan Aurelian
Pentru prevenirea fenomenului, domnule Draghici. Din a9tia 13 care vi

s-au alocat, cat sunt pentru prevenirea, adica pentru u§urarea muncii
dumneavoastra?

Domnul Draghici Andrei Mina – Director GeneralASPA
700.000. Este campania de sterilizare.

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

(

Bun. Va trebui sa ne oprim aici, imi cer scuze, dar trebuie sa trecem
rapid la alta institutie 9i o sa propun colegilor, cum spuneam, de comisie, sa
organizam cat mai repede o 9edinta Tn care sa discutam cu ASPA 9i cu
reprezentanjii ONG-urilor de profil, poate alocam, domnul Danca, o ora sau
doua, dar dupa ce va trece bugetul, deci presupun ca se va Tntampla dupa

1 mai aceasta 9edin
Ia. Domnule §tefan, va vom a9tepta 91 pe
dumneavoastra,

va vom invita 9i pe dumneavoastra

9i pe toti ceilalti,

reprezentanjii ONG-urilor de profil, dar 9i voluntari pana la urma, cred ca ar

fi interesantsa vina Tncall 9i sa vorbeascaTmpreunacu ASPA, prin
intermediul Comisiei de ecologie 9i Protectia Animalelor, ca sa trecem acum

mai departe, fiindca fmi semnaleaza colegii ca trebuie sa mute toata
(

aparatura Tntr-un alt birou, la ora 11:00, cand Tncepecomisia de buget, a9
vrea sa trecem la subiectul proiect strange dupa cainele tau. Este singurul
subiect pe care iI avem Tmpreunacu Polijia Locala astazi, TIvad pe domnul
Liviu Nedelcu Tnwebex 9i practic eu am Tntrebarepentru dumnealui, va rog
sa va Tnscrieji 9i dumneavoastra la cuvant pe webex Tnchat sau Tnsala, ca
pana acum. Avern maxim 15 minute la dispozijie ca sa 9tili pe aceasta
discujie. Tntrebarea mea este daca Tnbugetul de 64,7 milioane RON din care
61 de milioane RON pentru Poli+iaLocala aveji prevazut cei 15.200 RON
pentru proiectul strangere pentru cainele tau 9i care ar fi linia bugetara unde
sunt ei prevazuli fiindca Tnmod normal cred ca ar fi trebuit sa fie la furnituri
de birou, unde sunt 35.000 RON prevazuli, din ce am obsewat Tn bugetul
dumneavoastra, daca se regasesc acolo sau Tnalta parte, asta e Tntrebarea
mea. Din sala, Tnscrierila cuvant pe chat?
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Domnul Nedelcu Liviu – Director General Adjunct Polijia Locala a
MunicipiuluiBucure$ti
Buna dimineaja, doamna pre9edinta. Menjionez faptul, cu scuzele de
riguare, domnul director general este Tn concediu de odihna 9i m-a delegat
pe mine. Referitor la parteneriatulTnchiat cu derularea proiectelor strange

dupa cainele tau, cel cu parcarea ... faptul ca in urma analizei cu factorii
decizionali, inclusiv cu structura juridica de la nivelul polijiei locale Bucure9ti,
am concluzionat ca nu putem pune la dispozijie decat resurse umane, fara

implicarea de alte cheltuieli, din urmatoarelemotive: bugetul alocat nu
(

permite angajarea altor cheltuieli Tn mare, fara sa fac referire la elemente
tehnice, tip numar cont, balanja de echilibru fiscala venituri cheltuieli.
Precizez ca bugetul prezent este cu 10 la suta mai redus faR de cel de anul

trecut cand am avut o execujie bugetara 9i atunci de circa 96%.

DoamnaPresedinteCicealaAna-Maria
Scuze ca va Tntrerup,dornnul Nedelcu, am Tnjeles, deci nu aji
prevazut. Asta era raspunsul la intrebare. Haideji sa va spun Decl
dumneavoastraspuneji ca nu va permite bugetul pentru ca este scazut cu
10% fala de alji ani, dar haideji sa discutam pe cifre, fiindca am avut un acord
in discujia care s-a purtat acum o luna, parca, cu reprezentantii ONG-urilor,
ca aceasta suma va fi prevazuta 9i vom face un amendament expres pentru
(

Consiliul General de alocare de sume. De exemplu, aveti un sistem de
148.000 de lei de interconectare centralizarea fluxuri video Tntre Politia

Capitalei 9i polijia locala de sectoare. Aveji un buget de pregatire
profesionala de 180.000 de lei. Aveji un buget pentru uniforme 9i
echipamente de 442 de mii de lei. Eu vorbesc de bugetul publicat acum pe
site. La capitolul 20.01.30 aveji un buget de 816.000 RON 9i Tmispuneji ca
de fapt nu va perrnite bugetul sa alocati pentru printarea unor materiale

foarte benefice 15.000 de lei dintr-un buget total de 3 milioane de lei pentru
alte cheltuieli cu bunuri 9i servicii. Mie mi se pare inacceptabil ca nu a{i facut
acest efort pana acum. Aji avut o luna la dispozijie, a9a ca vom face acest
amendament 9i iI vom supune la vot Tn Consiliul General daca este nevoie,
dar a9a aprecia totu9i de la dumneavoastra un raspunsacum, de ce nu este
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r

inclus bugetul de exemplu aici la echipamente, la 20.05.01, unde sunt
442.000 RON, un buget iara9i super mic, minimal de 15.000 RON.
Domnul Nedelcu Liviu – Director General Ad,junct Polijia Locala a
MunicipiuluiBucure9ti
Doamna pre9edinta, daca fmi permiteti, Legea 155 de funcjionare a
polijiei locale nu prea vede ca atribut prevenjia prin informa+iitip flyere, iar
angajarea pentru astfel de cheltuiala ... o interpretare ... Singura solujie ar fi
objinerea de dorIajii, sponsorizari de catre initiatorul proiectului. Referitor la
obiectivele de investijii pe care le-ati menjionat, vreau sa menjionez faptul,
sa arat faptul ca ele sunt de fapt restan+ede anul trecut, respectiv extinderi
pe aplicajiile ID de camerele video cu celelalte polijii locale pentru sistemul
video existent la nivelul municipiului Bucure9ti. lar cu sa luam din banii de
haine, iara9i legea nu ne permite Tntrucat avem un fix pentru uniforma care
trebuie s-o acordam angajajilor periodic.

(

DoamnaPresedinteCicealaAna-Maria

(

Bun. Deci dumneavoastra aveti un buget total de 13 milioane de euro
9i din 13 milioane de euro nu va permite legea sa alocaji 3.000 de euro
pentru flyere de informare pentru cetajeni, sa-i convingem sa stranga dupa
cainele lor excrementele respective.Asta spuneji acum. Eu va contrazic,
sunt absolut convinsa ca legea permite, deoarece aveji nenumarate capitole
bugetare unde pot fi incluse astfel de cheltuieli, dumneavoastra puteti sa
veniji cu juri9tii dumneavoastra 9i sa ne spLIneji altceva la comisie daca doriji
9i daca vii se pare oportun, dar, cu toate acestea, v-a9 ruga totu9i sa vorbiji

inca o data cu colegii dumneavoastra9i poate ca faceji acest efort sa
includeji 3.000 de euro dintr-unbuget de 13 milioanede euro pentru a
informa ceta+eniidejinatori de caini ca este bine sa stranga excrementele
care sunt super toxice de pe spajtuI public. Muljumesc.

Cred ca asta a fost tot pe zona aceasta. RevenimTn comisie ... cu
subiectul 9i cu amendamentul Tnmomentul Tncare va fi supus dezbaterii 9i
aprobarii. vad ca avem o intervenjie de la doamna Comanici, imediat
doamna Comanici, va dau cuvantul. Deci Tn momentul Tn care vom avea

saptarnana viitoare discujia pe gprobarea bugetului, vom face acest

amendament, purtam 9i discujia juridica daca vreji domnul Nedelcu Tntre
timp, dar nu ma a9teptam la aceasta experien@ cu dumneavoastra, credeam
ca o buna colaborare cu ONG-urile care se preocupa de problema asta, era
9i printre obiectivele dumneavoastra.

Doamna Comanici, va rog.

DoamnaConsilier ComaniciAncuja
va rog, cer iertare. Pentru domnul Nedelcu de la Politia Locala, am o
Tntrebare.Dornnul Nedelcu, de ce apare la dumneavoastra Tncadrul direcjiei
dumneavoastra de Polijie Locala acest proiect, a9 vrea sa fmi spuneti daca

(

sunteti inijiatorul acestui proiect de ce 1-aji inijiat 9tiind ca legea nu va permite

sa iI bugetati, iar daca nu 1-ajiinijiat dumneavoastra 9i nu este propunerea
dumneavoastra, va rog sa fmi spLIneji 9i mie 9i noua, de unde este aceasta
initiativa?Multumesc.

Domnul Nedelcu Liviu – Director General Adjunct Politia Locala a
MunicipiuluiBucure9ti

Da. Muljumesc. Noi nu am inijiat niciun proiect. Noi avem un

(

parteneriat Tncheiatcu grupul de inijiativa civica Ci9migiu, respectiv ONG-ul
Grow Up Romania, prin care am hotarat fara sa avem implicajii 9i sau alte
cheltuieli decat cu excep+ia resurselor umane, prin care nu e cum acjiona
preventiv pe trei paliere, respectivcum ne permite legea, proactiv discujii cu

cetajenii 9i aplicarea de avertismente, interactiv aplicarea masurilor
coercitive sau avertisment Tn functie de modul de con9tientizare privind
savar9ireafaptei 9i reactiv sa intervenim imediat prin aplicareafermi a legii
daca fenomenul contraven+ionalpersista. Reiterez inca o data faptul ca nu
am inijiat noi nici un proiect.

DoamnaConsilier ComaniciAncuja
Am injeles. Deci daca este vorba doar de publicitate, atat am reu9it sa
injeleg, nu 9tiu daca am injeles bine, daca nu, Tmicer scuze, atunci artrebui,
doamna consilier Ciceala sa ne Tndreptamasupra unei direcjii sau institujii
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din coordonarea Consiliului General sau din subordinea primarului general,
sa vedem unde putem suplimenta sau Tnbugetul direcjiei respective aceasta
suma. Ideea nu este deloc proasta. Este chiar buna, dar dupa ...

DoamnaPresedinteCicealaAna-Maria
Aveji dreptate. Vom avea vedere 9i asta, dar sa 9tili ca daca polijia
locala, scuze ca va Tntrerup,dar daca polijia locala totu9i aplica amenzi pe
acest subiect, cu siguranla poate distribui flyere pe subiectul asta.
(

DoamnaConsilier ComaniciAncuta
Pai tocmai v-a zis ca nu are cum. De ce sa ramanem Tncrancenaji
asupra polijiei locale, haideji sa ne gandim Ia o varianta unde Ia o directie
care are 9i posibilitatealegala.
Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Direcjia de mediu poate sa faca asta.

DoamnaConsilier ComaniciAncuta
De exemplu la ASPA.
(

DoamnaPresedinteCicealaAna-Maria
Sau ASPA, da. OK. Mai sunt 2 intervenIii din

DoamnaConsilier ComaniciAncuja
Muljumesc.

DoamnaPresedinteCicealaAna-Maria
Muljurnesc9i eu.
Domnul Oprija 9i apoi doamna Cazacu.

Domnul Oprita Alexandru – Grupul Civic Parcul Ci9miqiu

(

(

A9 fi vrut sa dau pujin context acestei discujii 9i acestui proiect. Noi iam rugat pe cei de la polijia locala sa fie mai prezenji in parcuri Tnperioada
asta in care ALPAB a fost fara paza, iar una dintre nevoi dintre nevoile pe
care le avem de mult timp, e sa fie sanctionata sau macar facut awareness
in jurul con9tientizare Tnjurul micilor infractiuni civice, ca vorbim de nu 9tiu,
aruncat rnancare pe jos, de nestrans dupa caine sau deteriorare mobilier
public, aveam nevoie de implicarea politiei Tn acest sens. in momentul Tn
care s-a ajuns la partea cu cainii, ne-am dat seama ca e destul de greu de
comunicat 9i din partea agenjiilor 9i feedback-ul pe care 1-amprimit din
partea comunitalii pe calitatea interactiunii agent-om, a fost ca de fapt sunt
sancjionaji doar cei care nu au cainii lisaji in lesa, ne-am gandit ca aceste
materiale 9i am vrut sa venim Tnsuportul polijiei locale cu ni9te materiale
informative,ele, campania exista deja, fetele de la Grow Up Romania le
inijiasera 9i atunci am facut acest matching Tntre Polijie, campania existenta
9i noi. Mai departe, la partea de resurse, noi suntem un grup informal, ar
trebui sa ne apucam sa facem efectiv crowdfunding9i found raising, Nici
rnacar nu suntem un ONG cu acte Tn regula. Suntem un grup de vecini din
cartier 9i am dorit sa o gasim o portiA o portita sa gasim resursele Tncadrul
bugetului Primariei Generale pentru implementarea acestui proiect, astfel
Tncatsa nu fim nevoiji tot noi sa ne rupem din timpul personal ca sa gasim
resurse materiale sa facem fundraising pentru un micro proiect.

DoamnaPresedinteCicealaAna-Maria
Muljumesc. Doamna Cazacu, va rog.

Doamna Cazacu Alma – Grow Up Romania

in primul 9i Tn primul, vreau sa adaug Ia ce a zis colegul nostru Alex
Oprija. Nu este vorba de publicitate. Aici este vorba de informarea publicului
pentru ca noi avem Tnaceasta campanie dezvoltata de caliva ani deja 9i este

clar ca sunt foarte mulji cetajeni proprietari de cajei, care nu sunt con9tienli
de problemele pe care le aduce aceasta lasare a fragmentelor pe strazi 9i Tn
parcuri, probleme de sanatate, de igiena publica, deci nu are nicio legatura
cu publicitatea, de9i se cheama flyere, este vorba de informare publica, care

(

poate fi facuta Tnurma unor discujii om la om cu ace9ti proprietari 9i cu
ajutorul poli+ieilocale 9i asta ne doream 9i noi, sa fie cetajenii inforrnaji 9i
convin9i ca trebuie sa stranga dupa ei. §i doar cu amenzi, care din ce am
Tntelesnu prea se aplica pentru ca de obicei se dau avertismenteTn prirnul
rand, nu amenda, nu se poate rezolva aceasta situajie 9i de aceea Tncadrul
discu+iei pe care am avut-o cu Polijia Locala daca va aduceti arninte, s-a
menjionat faptul ca aceste persoane care sunt, primesc avertisment, nu sunt
verificate Tnbaza de date pentru a afla daca exista un avertisment Tntrecut
9i daca nu se 9tie ca aceasta persoana care a fost prinsa Tntimp ce catelul

facuse 9i nu s-a strans, daca nu e verificata Tn baza de date, nu i se poate
da amenda 9i poliji9tii locali nu verifica, deci sunt mai multi pa9i care trebuie
aplica li de catre Polijia Locala 9i nu este vorba doar de acest buget de flyere
care nu 9tiu, nu Tnteleg nici eu de ce vi se pare ca este nelegala, in condijiile

in care aji semnat deja acordul cu noi 9i a intrat Tn discujie ca va fi ajutat la
bugetul pe care iI aveti catre PMB 9i PMB va sprijini proiectul care la nivelul
Tntregii capitale, de asemenea, am injeles ca exista dorinla 9i din partea altor
(

primarii, respectiv poli{iei locale de sector, de a se alatura proiectului, deci
va rog frumos sa luaIi in considerare aceste lucruri 9i poate adaugaji la
buget. Muljumesc.

DoamnaPresedinteCiceala Ana-Maria
OK. Va trebui sa rezolvam cumva situatia aceasta. Din pacate, nu mai
avem foarte mult timp. Las inca un minut domnului doctor §tefan 9i Tncheiem
spunand ca vom Tncercasa gasim o rezolvare pentru includerea bugetului la
Polijia Locala, daca Tntre adevar e adevarat 9i nu se poate, vom merge cu el
la ASPA. Bun. Multumesc
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Domnul Dr. $tefan Aurelian

va muljurnescpentru cuvant.
Domnului de la Politia Locala as vrea sa TiTntrebdaca stie cati caini

sunt pe raza municipiuluiBucure9ti,cati caini microcipajisunt pe raza
Municipiului Bucure9ti 9i daca Tnmomentul cand este oprit un cetajean care
are abatere de la bunul simt, daca i se si verifica documentele catelului sa
vedem daca este microcipat sau nu, conform legii?

DoamnaPresedinteCiceala Ana-Maria
(

Domnul Nedelcu, va rugam 9i daca va puteji limita Ia un minut.

Domnul Nedelcu Liviu – Director General Adjunct Politia Locala a
Municipiului Bucure9ti

La nivelul polijiei locale funcjioneaza serviciul polijiei animalelor, unde
avem cititor pentru chipurile animalelor 9i se fac ... zilnice Tnparcurile pe care

le gestionam, citirea cu acest aparat pentru cainii care ii depistam. Deci
exista. lar referitor Ia evidenja cainelui, exista la nivelul municipiului
Bucure9ti, la feI, avem aplicatia respectiva, cabinetele veterinare unde exista
registrul cainilor Tnregistraji9i unde avem acces unde se cunoa9te numarul
de caini Tnregistrajila nivelul municipiului Bucure9ti.
(

Domnul Dr. $tefan Aurelian

Dar stiti care este?

Domnul Nedelcu Liviu – Director General Adjunct Politia Locala
Municipiului Bucure9ti

Eu personalacuma nu cunosccali caini sunt Tnregistraji.
Nu ma
a9teptam la asemenea Tntrebare.

/

DoamnaPresedinteCicealaAna-Maria
Dar Tnteleg ca exista aceasta evidenA. OK. Muljumesc mult, domnul
Nedelcu. Aveji acces. OK. Muljumesc mult, domnul Nedelcu. Poate reveniji

cu cifra catre doamna Mure9an 9i catre comisie in general cu ace9ti
patrupezi microcipaji.

(

Eu vreau sa va multumesc tare mult pentru 9edinta de astazi. A fost
productiva, spun eu. Vreau sa reamintesc ca aceasta nu este 9edin+ain care
se adopta bugetul pentru institujiile de mediu ci este o 9edin@pe care am
programat-o ca dezbatere publica cu ONG-urile 9i cu membrii comisiei pe
acest subiect, ulterioara 9edin{elorcare au avut Ioc pe acela9i subiect Tn
ianuarie anul acesta cu bugetele inijiale ale acestor institujii, iar acum,
saptamana viitoare, cel mai probabil luni va exista o noua 9edin@a comisiei
de mediu Tn care vom dezbate cu ALPAB. Tntretimp, a9tept raspunsurile
dupa ce voi trimite dupa 9edinta Tn scris Tntrebarilepuse catre ALPAB 9i
Directia de mediu 9i voi trimite raspunsurile primite catre participanjii la
Tntalnirea de astazi. va muljumesc foarte mult cum spuneam pentru
participarea astazi. Cred ca au fost foarte productive discujiile inclusiv pe
ultima discu+iecu proiectul strange dupa cainele tau 9i va invit sa urmariti
Tnregistrarile9edinjelor de comisii, inclusiv acum Ia ora 11:00 cand Tncepe
9edinja comisiei de buget 9i dureaza pana Ia ora 17:00 pe site-ul PMB, la
zona aceea de Tnregistrariale 9edinjelor, puteti intra la Consiliul General 9i
vedeji pe live sau apoi Tnregistrarea9edinjelor. Inclusiv aceasta 9edin+ava fi
pusa ca Tnregistrare probabil Tncursul zilei de astazi, unde o puteji vedea din
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nou. Haideji sa fim 9i responsabili. Dau gi eu un Tndemndin partea comisiei
de ecologie sa va TnscrieTipentru vaccinare, daca nu aji facut-o deja 9i cred
ca colegii 9i toli cei care se preocupa de mediul din Bucure9ti T9i doresc
foarte mult reluarea activitatilor Tn aer liber 9i a tuturor proiectelor care
necesita Tntalnirifizice, asa Tncato rata de vaccinare cat mai mare ne va
ajuta sa revenim cand mai devreme la astfel de activitali placute. Multumesc
mult, pe curand 9i ne reauzim, probabil, lunea viitoare.
O zi placuta, va doresc!

Pre9edinte,

Ciceala Ana-Maria

Secreta r,

Nicolaie Gc orge
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