
Proces - verbal al 9edinjei Comisiei de Ecologie, protec+ia mediului 9i
igienizare din cadrul CGMB din data de 26.04.2021, ora 9

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

§edinja comisiei se desfa9oara in mod mixt, prezen@ fizica 9i prin
mijloace electronice, printr-o platforma online de videoconferinta, conform
prevederilor H.C.G.M.B. nr. 94/2020.

( Ordinea de zi:
Dezbatere propunere buget Municipiul Bucuresti si subordonate mediu

(discu jie despre bugetul ALPAB).

Au fost invita li sa participe 9i reprezentanji din partea ONG-urilor 9i
grupurilor de inijiativa civica.

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Buna ziua.

... 9edin Ia sa o transmitem live 9i pana sa votam ordinea de zi, pana
una alta Ie spun celor alaturi de noi astazi bun venit.

Suntem la 9edinja comisiei de ecologie, protectia mediului si
igienizare. Avem astazi alaturi de noi caliva invitaji pentru a dezbate Tn
continuare, a continua discutiile pe marginea bugetului ALPAB 9i sunt
domnul director al ALPAB Bogdan Peter Tanase, domnul director financ}ar
al ALPAB domnul Razvan Nitu, de asemenea doamna director al Directiei
de mediu Mihaela Chiri@ pentru anumite Tntrebari care au fost puse de
grupul civil parc Ci9migiu 9i de asemenea continuam discujia cu ONG-urile
9i grupurile civice pe marginea bugetului ALPAB pentru cei care au fost data
trecuta interesaji de acest subiect 9i care au fost prezenji 9i la Tnceperea
discujiilor pe marginea subiectului bugetului municipiului Bucure§ti, zona de
mediu Tn ianuarie invitaji de catre primarul general.

(

Astazi va propun ca reguli de participare sa avem practic aceleasi
reguli pe care le-am avut 9i data trecuta, anume pentru a lua cuvantul, va



rog sa scrieji pe chatul de webex Tnscriere la cuvant 9i voi da bineTnteles
cuvantul Tn ordinea Tnscrierii la cuvant dar 9i ca prioritate pentru consilierii
membri Tn Comisia de ecologie 9i apoi pentru cei care sunt reprezentanjii
grupurilor civice.

De asemenea, vreau sa le multumesc pentru participare atat colegilor
consilieri cat 9i colegilor din societatea civila. vad ca deja au intrat pe unul
sau doi dintre ei in 9edinja comisiei. Live-ul pe pagina Primariei Municipiului
Bucure9ti va incepe acum Ia ora 9:05, iar pentru ordinea de zi, propunerea
mea este urmatoarea 9i o vom supune la vot. va spun imediat Tn ce feI. La
punctul 1 de pe ordinea de zi sa avem proiectul de hotarare prin care se
aproba transferul pasarilor exotice aflate Tn gestiunea ALPAB cu titlu gratuit
catre Administratia Gradina zoologica Bucure9ti precum 9i catre alte gradini
zoologice sau rezervajii aparjinand altor UAT-uri, asociajii 9i organiza{ii
pentru Protec+ia Animalelor din Romania. Acesta este proiectul care se afla
pe ordinea de zi de maine a sedinjei Consiliului General la punctul 8, deci va
propun ca acesta sa fie avizul pe care TI dezbatem 9i discutam la punctul 1
de pe ordinea de zi a 9edinjei comisiei noastre de astazi, la punctul 2 de pe
ordinea de zi va propun sa avem discutiile de la care ma refeream pe baza
raspunsurilor primite Tn urma Tntrebarilor adresate Tn comisie de catre
membri 9i reprezentanjii ONG-urilor saptamana trecuta, ALPAB buget.
injeleg ca exista pe ordinea de zi o luare de cuvant. Ca precizari tot de reguli
deocamdata, pentru votul pe ordinea de zi 9i votul pe acest proiect de buget,
de hotarare, voi ruga pe cei care sunt in 9edinta de webex, participan{i, de9i
veji vedea invitajia la vot, sa nu participaji, deoarece nu aveji drept de vot.
De exemplu doamna Mihaela Chiri@ sau doamna Elena Calistru, nu aveti
drept de vot, deci nu participa li la vot. Solu+ia cealalta ar fi fost sa ie9iji din
webex 9i sa reintrati dupa ce se Tncheie cele doua voturi, dar cred ca e mai
simplu sa ramaneji 9i sa nu votaji. Colegii no9tri care asigura tehnicul acestei
comisii, vor face un raport de vot cu participanjii in comisie care au votat 91
felul Tn care au votat.

(

(

Bun, Tnteleg ca exista o inscriere la cuvant pe ordinea de zi din partea
doamnei Comanici. Voi opri microfoanele 9i Tn ordinea Tnscrierii va voi da
cuvantul. Deci doamna Comanici, aveji cuvantul.



Doamna Consilier Comanici Ancuja Sorina

Buna dimineaja tuturor. Doamna pre9edinte, am o Tntrebare, va rog.
Ati reu9it sa vorbiji cu colegii dumneavoastra 9i cu domnul primar pentru
introducerea pe ordinea de zi a proiectului pentru programul unitar de acjiune
pentru dezinsec jie 9i deratizare, un program foarte important?

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Din cate 9tiu, s-au primit raspunsuri pentru acel program 9i Tn comisia
noastra deocamdata nu avem un proiect transmis Tn atenjia comisiei de catre
directia tehnica 9i secretarul general al Primariei municipiului Bucure9ti deci
eu nu am alte informajii decat cele pe care Ie aveji dumneavoastra.

(

Doamna Consilier Comanici Ancuja Sorina

Da. Mare pacat, de aceea am rugamintea la dumneavoastra 9i colegii
Dvs. consilieri generali de la USR 9i PNL daca ne aud, noi acum dimineala
am depus la Primaria Municipiului Bucure9ti, la secretariatul general o
convocare a unei 9edinje extraordinare de Tndata pentru astazi Ia ora 16,
online, ca sa aprobam acest program. Nu mai trebuie sa va spun ...

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

(

OK. Multumim ca ne-ati anuntat.

Doamna Consilier Comanici Ancu+a Sorina

Da, da, da, va rog, 9i poate dupa ce terminaji 9edinja, mergeji 9i Dvs.
la primar, la secretar 9i poate ne unim cu tolii sa trecem programul, pe care
primarul general iI !ine Tn birou din martie, el fiind avizat 9i referatul 9i raportul
de la inceputul lunii ianuarie. Chiar va rog, doamna consilier general Ciceala
sa va aruncaji un ochi peste acel program. Muljumesc.



Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

OK. Sigur. Muljumesc frumos. Muljumim, doamna Comanici.

Am o Tntrebare, doamna Ancu ja Oprea? Daca va puteti prezenta
pujin? Daca puteji sa-i deschideji microfonul, va rog? Doamna Oprea? Ne
auziti? Nu se aude ce spune doamna.

Doamna Nimara Rodica – Sef Birou achizitii Gradina zoologica

Buna dimineata. Numele meu este Rodica Nimara si ii tin locul
doamnei Oprea. Sunt 9ef birou achizijii 9i va facem cunoscut ca 9tim 9i ne-
am implicat Tn proiectul de hotarare privind transferul pasarilor exotice aflate
in gestiunea ALPAB.

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

OK. Perfect. Deci dumneavoastra sunteti sef servicii achizitii si sunteti
aici pentru a da lamuriri pe proiectul 1.

Doamna Nimara Rodica – Sef Birou achizi+ii Gradina zooloqica

§i alaturo de mine este colegul meu, domnul doctor Vi9oiu, care a fost
implicat Tn acest proiect 9i va poate da mai multe lamuriri.

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Perfect. Muljumim mult pentru prezen+a. Nu 9tiam despre cine este
vorba.

Bun. Acum va rog sa trecem la vot. Vi supun la vot ordinea de zi a
9edinjei de astizi, a9a cum am prezentat-o 9i va rog sa votaji, cum
spuneam numai cei care sunt consilierii generali, membri ai acestei comisii.
Bun. injeleg ca avem prezen@ completa Tn comisie astazi de dimineata. A
votat toata lumea. va multumesc frumos.

Au fost 8 voturi pentru 9i o abjinere, deci ordinea de zi a fost
aprobata.



Haideti sa trecem atunci la punctul 1 de pe ordinea de zi. Proiect de
hotarare prin care se aproba transferul pasarilor exotice aflate Tn gestiunea
ALPAB cu titlu gratuit catre Administrajia Gradina zoologica Bucure9ti
precum 9i catre alte gradini zoologice sau rezervajii apaRinand altor UAT-
uri, asociajii 9i organizatii pentru protecjia animalelor din Romania.

Pentru a prezenta foarte succint, va rog 1 minut maxim de fiecare,
acest proiect.

Ti dau cuvantul doamnei Manuela Muresan, daca este alaturi de noi,
inijiatoarea acestui proiect 9i doamnei Rodica ... am uitat, Tmi pare Mu,
numele dumneavoastra, oricum va dau cuvantul imediat. Deci doamna
Muresan.

(

Doamna Consilier Muresan Manuela

Buna diminea Ia. Muljumesc membrilor comisiei ca sunt prezenti la
acest vot 9i domnilor de la gradina zoologica. Acest proiect a aparut la
inijiativa GIC Ci9migiu, am avut o Tntalnire cu locuitorii din acea zona 9i au
venit cu argumente foarte solide Tn a susjine ca pasarile exotice care se afla
in Ci9migiu 9i dupa aceea am extins studiu 9i am vazut ca 9i Tn Herastrau,
nu beneficiaza de condijii nici macar normale, cu atat mai pujin optime, de
via A, deci bunastarea lor nu este asigurata conform legii 9i Tmpreuna cu
ALPAB 9i cu gradina zoologica am cautat solujia cea mai rapida, cea mai
buna pentru pasari 9i fara implica Iii financiare din partea primariei 9i am ajuns
la aceasta varianta de proiect pe care va rog sa o votaji. Numarul lor scade
constant pentru ca ele nu dispun nici de tratament nici de vaccin nici macar
de un medic veterinar care sa le asiste. Acum sunt in serele ALPAB si sansa

lor la supraviejuire este acest proiect. §i va rog frumos, de dragul lor 9i de
dragul naturii 9i al oamenilor sa votam acest proiect. in afara de faptul ca ele
n-au beneficiat niciodata de asistenta veterinara, in conditiile Tn care au fost
!inute Tn Ci9migiu, cu acea improviza+ie, nici nu 9tiu cum s-o numesc, paunii
erau tra§i de coada T§i luau locuitorii suvenir din coada lor, erau hraniti cu
pufulejii 9i a9a mai depart,e deci cred ca este chiar o ... singura varianta Tn
prin care le putem salva. Muljumesc foarte mult. §i subliniez ca acest proiect,
eu nefiind de specialitate, a fost scris cu sprijinul speciali9tilor, atat din cadrul
Primariei cat 9i cei prin care, cei pe care i-au solicitat cei de la GIC Ci9migiu.

(



Deci nu este un proiect 9tiinjific, dar partea 9tiintifica nu-mi apartine 9i vreau
sa le muljumesc foarte mult pentru ajutor.

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Multumim si noi, doamna consilier Muresan. Dau cuvantul acum
reprezentantilor gradinii zoologice. §i Tnjeleg ca puteji prezenta succint Tntr-
un minut proiectul.

Dr. Visoiu loachim Codrut – §ef Birou Veterinar Gradina zoologica
(

Buna ziua. Sunt Dr. Vi9oiu, 9ef birou veterinar Gradina zoologica. Am
ajutat, daca pot spune, am fost implicat cumva Tn acest proiect. Aceste
pasari , in anul 2013fiind cumva la gradina zoologica Tntr-o anumita perioada
9i sprijinind Tn continuare acest proiect pentru exemplalele care au ramas
ramas, pentru ca pentru a le muta Tntr-un spajiu adecvat, !inand cont de
bunastarea lor, cu Tngrijire de specialitate 9i cu hrana specifica fiecarei specii
in parte. De asemenea, noi am !inut legatura 9i cu alte gradini din tara 9i
avem cumva sa am avut, trebuie sa reluam discutiile, acum circa doua luni
de zile, cand am vorbit cu doamna consilier Muresan, acordul acestora de
preluare a unora din exemplarele care Ie mai dejinem, adica dejine ALPAB
sau Tn sere sau pe unde sunt cazate Tn momentul de fa g. Cam atat a9 putea
sa va spun din partea noastra. Sprijin din partea noastra este necondi+ionat,
deci nici nu se pune problema.

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

OK. Multumim foarte mult. Sunt si cei de la ALPAB de acord cu aceasta
schimbare, au fost de la Tnceput susjinatori ai acestei propuneri. Bun. A9 zice
sa purcedem la vot fiindca pe chat nu s-a mai Tnscris nimeni la cuvant, a9a
Tncat ... A, ba da, scuze, domnul Marius Maxim s-a Tnscris la cuvant si da
domnul Marius Maxim, va rog, domnule Maxim.



Domnul Consilier Maxim Marius-Catalin

Buna ziua, doamna pre9edinte. Aveam o Tntrebare catre domnii
reprezentati de la gradina zoologica, daca au buget pentru a prelua aceste
pasari 9i eventualele pasari care vor fi relocate, daca au buget pentru hrana,
pentru medicamente, spajiu suficient pentru a le prelua 9i a le asigura
conditiile necesare de viata. va multumesc mult de tot/

Dr. Visoiu loachim Codrut – Sef Birou Veterinar Gradina zooloqica

Noi facem tot posibilul sa preluam o parte din speciile, indivizii din
speciile care au mai ramas Tn masura Tn care noi nu dejinem astfel de pasari,
astfel de indivizi, astfel de specii, ci a bugetului care ne este aprobat. Noi am
discutat Tn sensul acesta cu colegii, in alte gradini zoologice din tara, care
au un spajiu mult mai satisfacator pentru aceste specii, !inand cont de
bunastarea lor pentru a putea fi expuse pentru copii pentru popula+ie in ni9te
condijii corespunzatoare, cu asigurarea masurilor 9i a asistenjei sanitar-
veterinare si bineTnteles un sistem de nutritie adecvat. Mai mult nu stiu ce sa

. .. probabil Tn totalitate noi nu putem sa preluam toli ace9ti indivizi sau poate
nici nu nici nu preluam pentru ca ... avem deja din aceste specii indivizi din
aceasta Tn aceasta zona, din aceste specii reprezentative, deci nu mai e
cazul Ia noi. Discutam de exemplarele de animale din !ara, care exista din
alte gradini zoologice. Noi in sensul asta am discutat sau discutam cu colegii
din din alte zoo. Sibiu, calara§i, Bra§ov.

(

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Am Tnteles. Multumim frumos.

Dr. Visoiu loachim Codrut – §ef Birou Veterinar Gradina zoologica

Este vorba despre circa acum 2 luni de zile. Nu putem promite nimic,
de9i la dan9ii acasa sunt probabil alte probleme.

\



Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

OK. A9teptam atunci o rezolvare 9i poate un update de la
dumneavoastra Tn curand. Multumesc frumos.

va rog sa dati drumul la vot pentru a putea sa T9i exprime votul colegii.
inca o data, va rog frumos sa nu votaji pe cei care sunteji aici Tn webex, dar
nu sunteji membri ai comisiei de ecologie. Multumesc.

A votat toata lumea.

Cu 9 voturi pentru, deci toata lumea a fost de acord cu acest
proiect, unanimitate. Muljumesc frumos.

( Proiectul a primit aviz favorabil.

9i acum sa trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, va rog.

\JR anunt ca este alaturi de noi in aceasta dimineata si consilierul

primarului general, §tefania Simion. Doamna Simion, bine aji venit Tn
dimineata aceasta.

Doamna Simion Stefania – Consilier personal al Primarului General

Bine v-am gasit. Multumesc frumos.

( Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

gi, de asemenea, cum va spuneam, doamna director de la Direcjia de
mediu, Chirita. Alaturi de noi vad ca sunt doi reprezentanti ai ONG-urilor de
data aceasta. Muljumim 9i noi, doamna Mure9an pentru proiect 9i domnului
primar general pentru acest proiect de la punctul 1. Deci de la grupurile civice
avem de la Funky Citizens Elena Calistru 9i este alaturi de noi 9i doamna
Culescu de la ... Bucure9ti. Bun. De asemenea, am primit solicitari din partea
grupului de inijiativa civica Ci9migiu pe email Tnaintat comisiei 9i din partea
altor consilieri generali care sunt in alte comisii cu privire la cateva obiective
de interes, de asemenea de la grupul civic Parcul Tei 9i a locuitorilor din jurul
Parcului Circului. in ordine acum avem pentru prima impresie sa zic a9a o



solicitare de a rula doua materiale video care au fost filmate Tn cursul zilei de

ieri Tn Parcul Unirii. Tnteleg ca sunt filmate de catre consilierul primarului.
Imediat vom avea videourile 9i iara9i va reamintesc regulile pentru a lua
cuvantul va rog sa va inscrieji in chatul de webex cu Tnscrierea la cuvant, iar
pentru cei care sunt in sala 9i anume reprezentanjii legali ai ALPAB, domnii
directori 9i doamna Simion, va puteti inscrie prin ridicarea mainii fiindca nu
cred ca functioneaza sistemul de inscriere la cuvant, electronic. Bun. Acesta
este un video de ieri 9i celalalt video este Ia feI, filmat Tn parc. Puteji sa iI day
mai Tncet. 'in Parcul Unirii. Vedteti video-ul?

(

Doamna Director Chirita Mihaela – Directia de Mediu

Eu nu am reusit sa vad nimic.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Nici eu. Dar eu iI stiu.

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

OK. Se pare ca numai o parte ... Acum se vede?

(

Doamna Director Chirita Mihaela – Directia de Mediu

Da.

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

OK. Acestea au fost cele doua videouri. Eu a9 propune pentru a Tncepe
aceasta discujie sa luam Tnscrieri la cuvant din partea consilierilor, din partea
celor prezenji, ONG-uri sau primar. OK. Deci o avem pe doamna Simion. va
Ias 1 minut pentru Tnscrieri. De fapt 1 minut este mult. 15 secunde. Am 9i eu
cateva intrebari pe bugetul ALPAB, Tnsa le voi pune la sfar9it tocmai ca sa
putem avea o discutie cu cei prezenji astazi, voi adresa oricum Tntrebari Tn
scris pentru clarificarea anumitor linii bugetare, daca mai este nevoie dupa

\



discutia de astazi. Bun, avem o Tnscriere la cuvant si o Tntrebare scurta
referitoare Ia un update pe punctul unde ne aflam acum cu procesul de
adoptare a bugetului din partea doamnei Calistru. O sa o iau pe aceasta.
Practic, in Comisia de buget astazi se va da deja un aviz pentru bugetul
propriu aI municipiului Bucure9ti, este convocata Ia ora 13:00, va fi 9i aceasta
§edinta transmisa online, a fost convocata sedinta Consiliului General de
adoptare a bugetului propriu al municipiului Bucure9ti, deci inclusiv toate
subordonatele, inclusiv ALPAB, inclusiv toate subordonatele de mediu,

Direcjia de Mediu 9i ASPA 9i Centrul de protec+ie a plantelor 9i acest vot se
va da in 9edinta de miercuri 28 aprilie, care Tncepe Ia ora 10:00 9i aceasta
poate fi urmarita live. Astazi practic, dupa discu jia pe bugetele
subordonatelor de Protectia Mediului si Protectia Animalelor de luni 19
aprilie, vom face un follow up o discujie ulterioara practic pe cele 16 intrebari
de detaliere pe care le-am facut cu, le-am pus ALPAB cu noi sau noi
consilierii sau reprezentanjii grupurilor civice saptamana trecuta, de fapt sunt
18 Tntrebari, dar nu se va da un aviz pe ... in Comisia de ecologie de mediu
pe bugetele acestor institujii ci numai Tn Comisia de buget, cum va spuneam
astazi Ia ora 13 se va Tntampla aceasta. Se depun de asemenea
amendamente Tn Consiliu si in comisii zilele acestea, am trimis si noi si
grupul PSD, trimitem Tn continuare amendamente, a9a ca ne a9teptam ca
aceasta discutie sa se Tncheie miercuri pe buget, urmand sa aiba loc
rectificari bugetare de Tndata ce vom avea Tnjeleg mai multe fonduri din
fonduri pe proiecte europene sau de la bugetul de stat. Cam asta ar fi
update-ul pe proces.

(

(

Si acum Ti dau cuvantul doamnei consilier Simion.

Doamna Consilier Simion $tefania – Consilier personal at Primarului
General

Buna dimineaja. Doresc sa ma refer la chestiunea de9eurilor din
parcuri. Ce aji vazut Tn imaginile de dinainte sunt filmate seara trecuta, erau
acolo reprezentanji ai Garzii de mediu, care de fapt ne-au chemat sa ne
prezinte situajia, exista nota de constatare atat din partea garzii de mediu
cat 9i din partea polijiei locale a Municipiului Bucure9ti 9i Tn+eleg ca vor fi,
sper ca vor fi aplicate sanctiuni de aceasta data contravenjionale atat ALPAB
cat 9i companiei municipale care are delegarea serviciilor de curajenie Tn

I



Parcul Unirii. Din pacate Tnteleg ca este o situajie cvasi similara Tn Herastrau
§i aceasta nu a fost rezolvata, ca urmare acolo este o alta companie
municipala care injeleg ca are delegare 9i nu a fost rezolvata, ca urmare a
numeroaselor sesizari 9i din partea Garzii de mediu 9i din partea noastra 9i
din partea cetajenilor avem deja teancuri de ... Nu este acceptabil ca in unele
dintre principalele parcuri ale acestui municipiu sa vedem asemenea imagini
de co9mar ca nu pot sa le definesc altfel 9i vreau sa 9tiu ca exista totu9i un
proces cat de cat, Tnteleg acest mecanism ca noi lar n-am dat comenzi, ca
nu avem buget, compania ca n-a primit comenzi, ca nu are buget dar totu9i
trebuie sa existe ni9te rezolvari de criza, pe termen scurt, care sa totu9i sa
duca la prestarea acestui serviciu. La momentul de faR, nici compania 9i nici
ALPAB nu presteaza servicii de curajenie corespunzator, mai ales in
weekenduri , care se 9tiu ca sunt foarte aglomerate Tn aceste parcuri 9i vreau
sa vad o rezolvare Tn acest sens din partea ambelor institujii 9i ca exista un
proces totu9i de luare a deciziei. De asemenea am Tntrebat la 9edinja trecuta
in mod specific situatia contractului de prestari servicii Tntre ALPAB 9i
Romprest pentru sectorul 1 pentru ridicarea de9eurilor din parcurile din
sectorul 1, contract care a fost Tncheiat Tnteleg candva Tn 2020 9i care a
expirat Tn februarie 2021. Am Tntrebat specific cum s-a putut Tncheia totu9i
un asemenea contract, avand Tn vedere ca campania de parcuri 9i gradini
are delegare pe parcurile din sectorul 1, deci cumva ALPAB a surmontat
toata aceasta delegare 9i a Tncheiat de la sine un contract cu Romprestul 9i
daca tot I-a Tncheiat, de ce 1-a lasat se expire in februarie 2021 9i nu gasit o
forma totu9i sa iI prelungeasca pentru a asigura continuitatea acestui
serviciu Tn sector 1? Multumesc.

(

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Multumesc 9i eu. Din pacate, de la compania parcuri 9i gradini
municipala nu este nimeni astazi, de asemenea de la Tntretinerea arbori au
fost invitaji numai reprezentanti ALPAB, a9a ca va rog domnule director,
daca puteti raspunde, dar Tnainte de a raspunde, vreau sa va spun 9i eu
apropo de ce spune doamna Simion la sfar9it, ca dumneavoastra ne-aji
trimis un raspuns Tn care menjionaji, fiindca Tntrebarea aceasta am primit-o
9i saptamana trecuta 9i ne-aji trimis un raspuns Ia ea cu privire la Romprest
9i ne spuneti ca in dosarul achizijiei nu se face referire la baza legala,



achizi jia fiind demarata ca urmare a adresei companiei parcuri 9i gradini
numarul 567 9i adresei ALPAB 2969, ambele din 09.03.2020, pe care le
ata9ati Tn fotocopie, dar nu aji ata9at Tn fotocopie documentele acestea, din
cate Tnteleg, a9a ca va rugam sa ni le transmiteji dupa 9edinta de astazi 9i
acum va rog daca puteti sa raspundeji.

Domnul Director Tanase Bogdan Peter - ALPAB

Buna ziua. in cadrul acelor adrese Ia care am facut referire, practic
Compania Municipala de parcuri 9i gradini, care avea obligajia 9i care are
serviciul delegat pentru prestarea de eliminare a de9eurilor, ne-a anunjat ca
unilateral a luat hotararea sa rezilieze contractul cu Romprest, asta in luna
martie 2020. 'in situatia in care am fost anuntati ca ei au renuntat unilateral
la acest contract 9i ne-au pus in vedere sa ne facem contract indiferent cu
cine ca sa putem presta acest serviciu, Tnteleg ca s-a luat hotararea de a
Tncheia acest contract direct cu Romprest. Acest contract a fost Tncheiat
pana Tn luna februarie, din pacate din septembrie anul trecut am ramas fara
fonduri, din luna octombrie nici compania nu a mai avut comenzi pentru ca
nu am avut fonduri, practic de 9ase luni de zile nu am primit nici macar un
singur leu pentru a putea da comanda sau pentru a putea ridica gunoaiele
indiferent Tn care modalitate. Vreau sa va spun ca am facut cunoscut acest
lucru. Am facut nenumarate adrese catre conducerea primariei prin care am
aratat faptul ca nu avem niciun leu, ca acest contract va expira, ca nu putem
da comenzi companiei municipale 9i datorita restricjiilor din Codul Fiscal
pentru ca noi am Tnceput anul cu 15 milioane datorii, datorii care nici pana la
data de astazi nu sunt stinse, astfel Tncat de 9ase luni de zile nu am primit
nici macar un singur leu pentru aceste activitati de salubrizare. Cu toate
acestea, cu personal propriu, in timpul saptamanii, din pacate nu 9i Tn
weekend, pentru ca daca spun personal propriu Tnseamna marinari,
Tnseamna lucratori de la sere, Tnseamna lucratori de la baraje, cei pe care
am putut Tntr-un feI sau altul sa-i disponibilizam de la locurile lor de munca,
in fiecare zi, in toate aceste 9ase luni, am prestat activitatea de salubrizare
cu toate ca aceasta activitate era delegata. De asemenea, acum trei
saptamani am dat comanda companiei de parcuri 9i gradini pentru
salubrizarea parcurilor, salubrizarea Tn Herastrau au terminat-o vineri. Deci
in Herastrau problema este rezolvata Tn sectorul 1. Compania Municipala de
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parcuri 9i gradini 9i-a facut un contract, din 9tiinja noastra nu cu Romprestul,
cu o alta companie cu care ei presteaza Tn mod traditional, dar repet, aceea
este bucataria lor Interna. in afara de asta, vreau sa va spun ca totu9i
compania de parcuri 9i gradini a Tncasat Tn fiecare luna de 9ase luni undeva
la 1,2 – 1,3 milioane de lei salarii, ei neiesind din zona lor, din institutie, adica
au Tncasat salariile, au stat acolo, din pacate lucrurile, eu injeleg pentru ca
contractual ei au contract direct cu Primaria Capitalei, Primaria Capitalei
putea sa Ie dea contract direct sau putea sa Ie dea contract prin ALPAB.
in+eleg ca aceste contracte nu au venit nici de la primaria capitalei, evident
nici la ALPAB, repet de 9ase luni de zile nu am primit niciun leu pentru aceste
activitali. Mai mult, vad ca ne-au trimis 9i noua Tn cc, Compania de parcuri 9i
gradini au informat inclusiv conducerea primariei de faptul ca, 9i a9 vrea sa
sa va citesc, ca fondurile sunt insuficiente si ca PMB se situeaza Tn

contradic jie cu prevederile articolului 9 alineat 1 din regulamentul serviciului
public potrivit caruia Tnfiinjarea coordonarea 9i reglementarea serviciului
public de administrare a domeniului public 9i privat, amenajarea 9i
Tntre+inerea parcului, constituie obligajia exclusiva a autoritalii administratiei
publice locale. Cu toate ca am avut un schimb de adrese permanent cu cei
de la companie, repet, nu am reu9it datorita acestor mici neTnjelegeri nici
macar sa sa sa gasim anul trecut o formula de compromis Tn sensul, nu §tiu,
de ajutor, de voluntariat, de ceva. Nu s-a putut, drept pentru care, noi suntem
cei care, repet, prin forje proprii, am Tncercat atat cat sa putut pentru ca inca
o data, este personal care nu este, nu are in fi9a postului a9a ceva. Sunt cei
care au in fi9a postului altceva. Nu este foarte simplu sa vidanjezi co9uri, sa
Tncarci containere de gunoi cu cei care in mod normal fac Tntretinere ta
plantele din sera sau cu marinari.

(
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A9 vrea sa va spun putin din din legea spatiilor verzi, sa va dau cateva
articole 9i anume articolul 11 unde spune ca autorita+ile publice centrale 9i
locale sunt obligate sa asigure finanjarea materialului dendrologic 9i a
lucrarilor aferente necesare pentru amenajarea terenurilor 9i regenerarea
spajiilor verzi. Articolul 12 Tntrejinerea spatiilor verzi se asigura de catre
proprietarii 9i administratorii acestora. Ei sunt obliga li sa realizeze masuri de
Tntretinere. Articolul 18 autoritalile administrajiei publice privad Tn bugetele
proprii fonduri pentru Tndeplinirea obligajiilor privind spajiilor verzi. Articolul
19 activitatile de administrare 9i gospodarire a spatiilor verzi subordonate
autoritalilor publice sunt finanjate din bugetul local pentru cheltuieli legate de



regenerarea, paza 9i protecjia spajiilor verzi, tratamente fitosanitare
recomandate de unitalile fitosanitare, investijiile de capital in domeniul
spajiilor verzi 9i alte obligajii legale. Aceste surse de finanjare sunt necesare
pentru aplicarea masurilor de administrare 9i gospodarire a spajiilor verzi 9i
vor fi prevazute Tn bugetele locale. Ca sa Tnchei, de 9ase luni nu am primit
niciun leu pentru aceste activitali, nici pentru paza, nici pentru Tntre+inere,

nici pentru curajenie. Muljumesc.

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

injeleg ca totu9i aji achitat datoriile pentru Tntrejinere 9i salubrizare.
(

Domnul Director Tanase Bogdan Peter - ALPAB

Da. Datoriile facturilor din septembrie – octombrie anul trecut pentru
paza 9i salubrizare, nici astazi nu sunt total Tnchise.

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Factual, pentru ca spunea li ca nu aji primit niciun leu pentru asta.

Domnul Director Tanase Boqdan Peter - ALPAB

(
Nu am primit niciun leu pentru ca achitarea datoriilor, plata unor facturi,

pentru ca nu ne vin ni9te bani Tn cont. Au venit punctual 9i au spus cu banii
a9tia, platili factura numarul din septembrie.

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Asta spun 9i eu, ca factura era pentru salubrizare 9i Tntrejinere.

Domnul Director Tanase Boqdan Peter - ALPAB

Septembrie anul trecut. Dar noi din octombrie nu am primit niciun leu,
nici pana astazi pentru salubrizare. $ase luni.



Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

OK. Haideti sa trecem la Tntrebarea 1 atunci. A cerut Anamaria Gram
cuvantul, dar Tnainte am eu o Tntrebare.

intrebarea numarul 1 : cali oameni aveji alocaji conform organigramei
de 341 posturi ocupate pentru Tngrijire salubrizare parcuri aflate Tn

administrare? Ne-am lamurit ca de fapt sunt 317 posturi ocupate Tn
organigrama ALPAB 9i raspunsul este conform organigramei pentru sewicii
de salubrizare sunt repartizate 26 de posturi. Deci din totalul de 317. §i
spuneji ca la fiecare parc 9i aliniament stradat T9i desfa9oara activitatea cate
un salariat, deci practic daca este Bulevardul Kiseleff, aveji un salariat, daca
e parcul Herastrau, aveti acolo un salariat pentru salubrizare. Ace9tia au
atribujii de gestionar precum 9i de a verifica 9i confirma prestatiile executate
de catre companiile municipale conform contractelor de delegare Tncheiate
Tntre PMB 9i acesta. Restul personalului din cadrul ALPAB, sigur. Activitate
Tntrejinere 9i exploatare baraje, activitate Tntrejinere lacuri, supraveghere
stavilare 9i mecanisme de actionare, producerea materialului dendrologic Tn
sere, Tntrejinere de exploatare nave, Tntrejinere 9i exploatare barci cu vasle
9i hidrobiciclete, Tngrijire cai adapost, Tntrejinere grupuri sociale, Tntre+inere

9i exploatare bai publice, Tntretinere 9i exploatare 9trand, intrejinere utilaje,
mijloace 9i bineTnjeles tot personalul Tesa plus exploatare supraveghere
stajie de compost de9euri vegetale. A9 vrea sa va cer totu9i pentru maine,
va rog sa fmi trimiteji o defalcare pe fiecare dintre aceste activitati, cati
oameni sunt angajaji pentru fiecare din organigrama ALPAB 9i daca puteji
estima, 9tiu ca e din scud, un grad de ocupare a acestora, pana maine la ora
16:00
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Bun. lar acum Tnainte de a trece la Tntrebarea numarul 2, fiindca
banuiesc ca e pe acest subiect, doamna consilier Gram, va rog.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Buna dimineaja. Consilier general Anamaria Gram. Vroiam sa fac
cateva precizari la ceea ce a spus domnul director al ALPAB. Eu sunt
reprezentanta AGA in compania parcuri 9i cunosc un pic situatia 9i trecutul,
istoricul de acolo. A{i zis ca aji facut comanda la compania parcuri, Tnsa



comanda pe care a{i facut-o a fost numai pentru ridicarea gunoiului din
parcuri 9i de dus la groapa de gunoi de catre operator de salubrizare. Nu s-
a facut comanda pentru maturare alei, pentru golire co9uri, pentru cuMjarea
locurilor de joaca, pentru nimic altceva 9i nici la compania Tntrejinere spajii
verzi si arbori, Tnsa Tn compania parcuri, cu noua conducere am stabilit sa
nu mai depindem de aceste comenzi facute de ALPAB, pentru ca procedura
interna a ALPAB, care conditiona de emiterea unei comenzi, a fost revocata,
desi inca nu am primit de la domnul director, de trei saptamani dovada de
revocare, avem din interiorul unor acte depuse Ia un dosar de instanji, vrem
sa actionam Tn baza contractului de delegare gestiune direct in baza
contractului de delegare gestiune care permit efectuarea de lucrari 9i acestor
sewicii de Tngrijire, fara comanda 9i a fost transmis saptamana trecuta, a fost
transmis de catre directoarea generala Alina Draghici un program de lucrari
anual Tn baza caruia daca este aprobat de delegatar, se poate lucra. Ei
oricum au Tnceput sa lucreze, am facut foarte multe presiuni tocmai Tn ideea
ca salariatii de luni de zile din noiembrie nu fac nimic, dar primesc salariile
care sunt de 1,2 milioane lei pe luna 9i am facut presiuni ca noua conducere,
chiar 9i Tn absenta comenzilor, sa faca operajiuni 9i au Tnceput sa faca
curatare Tn parcuri dar probabil ca nu este regularitatea care ar trebui, o sa
discut din nou cu noua conducere 9i a9teptam aprobarea Tn primaria a
programului anual de lucrari astfel Tncat sa se faca corect toate operajiunile
de Tngrijire a parcurilor. Multumesc foarte mult pentru cuvant.

(
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Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

OK. Multumesc si eu.

va rog, domnule Tanase.

Domnul Director Tanase Bogdan Peter - ALPAB

Este adevarat ca de exemplu Compania de toaletare arbori nu a primit
comanda pentru ca nu am avut bani sa Ie dam comanda, dar sa 9titi ca ei au
ie9it din sediu 9i s-au apucat, au sus ca ei nu poate sa stea 9i s-au apucat
de lucrarile pe care le faceau Tn mod frecvent sa le faca chiar 9i Tn lipsa unei
comenzi. Nu 9tiu daca se vor regIa sau nu cu primaria ulterior, daca 9i-au
facut plan anual sau nu pentru ca obligajia era a companiilor sa T9i faca



planul anual, dar vreau sa va spun ca cei de la toaletari arbori au ie9it din
institu jie 9i s-au apucat de treaba. Nu am vazut niciun niciun salariat de la
parcuri 9i gradini care sa fie ie9it, sa faca altceva decat comanda. Comanda
mica pe care am dat-o, am dat-o deoarece din venituri proprii am putut sa
stingem Tn acel capitol 9i venit 9i am reu9it sa va dam o minima comanda
macar pentru realizarea, de fapt pentru rezolvarea acelor probleme cu
cantitatile imensei de gunoi care erau acumulate Tn parcuri. in ceea ce
prive9te programul anual, programul anual ar fi trebuit sa iI depuneji la
primarie spre aprobare de anul trecut, pentru ca este programul anual pe
2021, adica daca acest program anual ar fi existat din luna ianuarie, puteaji
demara toate acele operatiuni care ar fi trebuit facute Tn parcuri.

(

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Sunt doar reprezentant AGA din partea municipiului Bucure9ti. va
adresaji ca 9i cum eu conduc compania 9i nu e ...

Domnul Director Tanase Boqdan Peter - ALPAB

Doar am raspuns. Ma iertaji, doamna Gram.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

(

A fost domnul Anghelina pana recent director 9i nu puteam Tn niciun
caz sa raspundem pentru ceea ce a facut domnul ...

Domnul Director Tanase Bogdan Peter - ALPAB

Doamna consilier, 9i eu sunt la ALPAB din septembrie anul trecut, dar
cand spun ALPAB, ma refer la institujie, nu ma refer la persoane, adica 9i eu
cand trebuie sa dau explicajii de ce in martie anul trecut a Tncheiat un
contract cu Romprest am spus cu sinceritate ca nu am gasit la dosarul
achizijiei baza legala, in schimb am gasit o adresa trimisa de catre compania
de arbori prin care ni s-a spus a9a: unilateral renunlam la contractul cu
Romprest de gunoi. Descurcaji-va. Dar repet, nu pot sa invoc faptul ca eu



personal nu am fost fizic acolo, aceasta a fost 9i problema cu Romprestul.
$i inca inca o data, 9tili foarte bine ca ne-am Tntalnit doamna consilier
general de foarte multe ori, 9tili foarte bine care au fost restrictiile datorate
codului fiscal 9i a faptului cu toata bunavoinja 9i repet ne-am Tntalnit de multe
ori, 9tili foarte bine ca am fost Tn imposibilitatea de a va da comenzi, dar
Tntotdeauna am dat solujia ca dumneavoastra puteti 9i vad ca acuma imi dati
dreptate ca dumneavoastra puteti, conform programului anual sa luaji aceste
comenzi de la primaria capitalei. Este foarte adevarat 98 cu fosta conducere
am discutat de multe ori anul trecut cand am cand am aratat ca nu mai avem

bani, Ie am sugerat aceasta modalitate de lucru, din pacate nu s-a Tntamplat
nici pana Tn ziua de astazi. Muljumesc.

(

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

inca mai a9tept dovada revocarii procedurii interne 9i a9teptam 9i acea
adresa pe care aji menjionat-o 9i nu aji ata9at-o la explicajii, prin care v-a
cerut compania sa Tncheiaji contractul cu Romprest. va rugam sa ni le
transmiteti.

Domnul Director Tanase Boqdan Peter - ALPAB

O sa vi Ie transmit. Nu am zis ca n-a cerut. Am spus ca ne-au anuntat
ca au reziliat acel contract unilateral 9i pe ei nu ii mai intereseaza sector 1.
Nu ne-au pus in vedere, au spus 9i de maine faceji. A trebuit sa se faca o
procedura, iar Tn ceea ce prive9te procedura interna, a9a cum ii spuneti, este
o procedura interna. Acea procedura interna pe care noi am gasit-o in
institujie, care reglementa modalitatea prin care institutia dadea comanda,
nu a fost facuta cu respectarea ordinului 600, am refacut acea procedura
conform legii. Am suspendat-o doar pentru ca ea nu era facuta conform legii,
dar noi eram obliga li sa avem procedura de lucru. Noi ne-am facut acea
procedura de lucru 9i a9a cum a+i pus, este o procedura interna dar daca
doriji sa vi pot pune la dispozijia acea procedura interna a ALPAB-ului, care
nu are nicio legatura cu procedurile interne de la compania de paza. Fiecare
entitate are proceduri de lucru, evident diferite. Dumneavoastra sunteti,
durnneavoastra reprezentaji o societate comerciala care este Tnfiinjata pe
legea 31. Noi suntem administrajie. Nu avem aceea9i, ca sa spun aceea9i

(



bucatarie interna Tn ceea ce prive9te partea de reglementare 9i de proceduri
interne.

Multumesc.

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Muljumesc 9i eu. Doamna Gram. Tot pe acest capitol, ca sa Tncheiem
cumva, a9 mai avea o Tntrebare. Deci dumneavoastra aveji la apa, canal,
salubritate Tn buget suma de 7,25 milioane de lei. V-am rugat s-o defalcaji.
vad ca pe suma de 3.010.819 lei este de fapt consumul de api al ALPAB
2020, care a fost estimat pe bugetul din 2021, deci e inclusa in suma asta
de 7,25 milioane. Aici, daca mai puteji, va rog frumos sa detaliaji pujin
consumurile, banuiesc ca aveji de la Apa Nova sau ceva recepjii sau facturi,
anexe la facturi, pe care ni le puteji trimite?

(

Domnul Director Tanase Boqdan Peter - ALPAB

O sa o vi le trimitem. Sunt facturi. Este un singur furnizor. Facturi de
apa.

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Sunt facturi Tn care se precizeaza descrierea respectiva?
(

Domnul Director Tanase BogIdan Peter - ALPAB

Exact

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Daca ne puteji centraliza, va rog, Tmpreuna cu direc jia dumneavoastra
contabilitate sau cum se numeste. De asemenea 450.000 lei sunt defalcate
44.000 Apele Romane, 234.000 servicii colectare transport sortare de9euri.
Acestea Ia cine sunt contractate sau despre ce e vorba ca sunt cumva



separate de salubrizare spajii verzi alimente scuaruri, suma aceea de 1
milion 800 pentru contractul de delegare cu compania parcuri 9i gradini.

Domnul Director Tanase Bogdan Peter - ALPAB

Avem foarte multe resturi vegetale care trebuiesc duse. Avem o unitate
de compost clase la Ghencea, avem un tocator mare.

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

(

§tiu. Am vazut asta, Tnsa Tntrebarea mea este cum a fost estirnata
suma?

Domnul Director Tanase BogIdan Peter - ALPAB

Da, da, va trimit documentul.

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

OK. va rog. Deci practic cu cine aveji Tncheiat contractul 9i de cand?

Bun. Apoi servicii eliminare de9euri animale 19.000 lei, 38.000 lei
servicii salubrizare canal Dragomire9ti Chitila, 115.000, ... De ce nu intra apa,
fantani 9i ci9mele la cei 3 milioane de ...?

(

Domnul Director Tanase Boqdan Peter - ALPAB

Pentru ca este apa potabila 9i are o alta Tncadrare, cea de la fantani,
dar daca fmi permiteji la canalul Dragomire9ti Chitila, acest canal
Dragomire9ti Chitila este un canal de fuga, practic este folosit de catre cei
de la Apa Nova, este un canal de prea plin pentru ca in acest bazin ...

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Am injeles. §i aveji nevoie de servicii de salubrizare.

t



Domnul Director Tanase Bogdan Peter - ALPAB

Nu. Am facut adrese catre conducerea primariei. Am vrea, daca se
poate sa fie dat Tnapoi contractul de delegare catre Apa Nova. Este o
cheltuiala anuala, repet pentru ceva ce de fapt nu folosim, este folosita
exclusiv de catre Apa Nova 9i rugamintea ar fi daca ne puteji sprijini, noi am
facut adresa Tn acest sens ca acest canal Dragomire9ti care are caliva
kilometri de pe centura, sa poata fi dat ...

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

§i comisia de mediu poate sa trimita o adresa Tn sensut acesta catre
primarie, cu drag, dar intrebarea principala viza suma aceasta 1,8 milioane
lei, care este inclusa Tn bugetul de 7,25 milioane pentru salubrizare spa liu
verde aliniament scuaruri. Practic, ce aveji in administrare pe salubrizare 9i
spuneti ca este insuficient avand Tn vedere suprafaja mare a acestora 9i
necesarul estimat, transmis de companie pentru anul 2021 in cuantum de
11.875.000 lei. va rog, de asemenea sa ne transmiteji documentatia pe care
aji primit-o de estimare, acest necesar estimat transmis de catre compania
parcuri 9i gradini pentru anul 2021, ca sa vedem 9i noi cum au estimat 9i ei
cei 11 milioane pentru salubrizare anul acesta 9i de asemenea mai jos la
confirmarea faptului ca odata cu adoptarea bugetului va fi reluata
salubrizarea parcurilor, spuneti ca va fi reluata dupa adoptarea bugetului dar
sumele alocate, adica acest 1 milion 400 de mii pe care I-aji defalcat pentru
salubrizare, asigura fondurile necesare pentru o perioada de aproximativ
doua luni de zile 9i spuneji din nou compania municipala ne-a transmis un
necesar estimat pentru anul 2021 privind salubrizarea 9i Tntrejinerea spajiilor
verzi de 25 de milioane de lei, dar banuiesc ca aici e cuprinsa 9i Tntrejinerea
spajiilor, nu numai salubrizarea, deci restul pana la de la 11 milioane Ia 25
este Tntrejinerea spajiilorverzi, iar compania municipala Tntrejinerea arborilor
verzi nu ne-a comunicat necesarul, dar luand ca referinta anul 2021, suma
estimata este de 4451904 RON. Bun, aici v-a9 ruga sa ne spuneji totu9i,
adica sa ne trimiteji acea estimare pe care v-a facut-o toata documenta+ia,
pana maine, trimisa de companie 9i sa ne spuneji cum ati apreciat-o
dumneavoastra, adica Tn raport de prejuri.

(
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Domnul Director Tanase Boqdan Peter - ALPAB

A9 vrea sa va spun ca prejurile nu sunt stabilite de noi. Compania
Municipala de parcuri 9i gradini ne-au transmis faptul ca au acum un audit
pe prejuri care nu este finalizat dar a9 vrea sa vi dau din din anii anteriori
cateva date: de exemplu pentru salubrizare Tn 2017 au fost cheltuiji 12
milioane, in 2018 16 milioane, in 2019 17 milioane. Sunt bani cheltuiti cu
companiile.

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

17 milioane Tn 2019 au fost cheltuiji 9i pentru salubrizare 9i pentru
pentru Tntrejinere parc. . .

Domnul Director Tanase Boqdan Peter - ALPAB

Nu. Pentru salubrizare.

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Numai salubrizare?

I Domnul Director Tanase Bogdan Peter - ALPAB

Numai salubrizare. Adica vreau sa va spun ca ce estimat ne-au dat ei
pentru de astazi pana la sfar9itul anului, adica pentru ultimele opt luni, nu pe
an

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Deci practic cei 11 milioane sunt pentru...



Domnul Director Tanase Boqdan Peter - ALPAB

Sunt necesari Tncepand din luna mai pana Tn luna decembrie, faM a
avea Tn vedere operajiunile de iarna, de deszapezire deci vorbim doar de
salubrizare. lar la Tntrejinere Tn 2017 de exemplu de la 9,5 milioane, in 2018
15 milioane, in 2019 20 de milioane, deci asta a fost totalul doar pentru
Tntretinere pe anii anteriori, astfel Tncat uitandu-ne in solicitarea lor, este
cumva Tn concordanta cu ce s-a Tntamplat, cu sumele Tncasate Tn anii
precedenti. Repet, daca prejurile sunt sau nu corecte, noi nu putem decat
sa ne raportam Ia, sa consultam piaja, sa ne uitam Tn SEAP, dar conducerea
companiei cu care am discutat foarte des pe acest subiect, ne-au asigurat
ca au un audit pe pe tarife astazi 9i daca vor stabili ca tarifele sunt mari 9i le
vor diminua, ne vor Tnstiinta si vom reface acel necesar. O sa va trimitem §i
estimarea.

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Muljumesc. Estimarea este foarte important sa ne-o trimiteji pana
maine.

Doamna Simion Stefania – Consilier personal al Primarului General

O scurta interven jie. cand spuneji anul 2017, atunci facea alt ALPAB-
ul direct sau facea tot prin companie? Exista delegarea catre aceasta
com panie?(‘

Domnul Director Tanase Bogdan Peter - ALPAB

in anul 2017 se facea prin externalizare catre companii pe piaja libera
licitajii prin SEAP.

Doamna Simion §tefania – Consilier personal al Prirnarului General

cand facea direct ALPAB-ul, cat cheltuia pentru aceste ... La un
moment dat trebuie sa fi facut eI direct. cat cheltuia pentru aceste servicii pe
an? Pentru salubrizare, nu pentru Tntrejinere spa Iii verzi.



Domnul Director Tanase Boqdan Peter - ALPAB

Am sa va dau aceaste cifre. Vi Ie transmit la cabinet.

Doamna Simion Stefania – Consilier personal al Primarului General

Este de ordinul, nu §tiu. cam aceea§i suma sau de doua ori mai mic,
mai mare?

( Domnul Director Tanase Boqdan Peter - ALPAB

Este cam aceea9i suma. Vreau sa va spun ca spre deosebire de 2017,
suprafaja parcurilor administrate de Primaria Capitalei a crescut. Ma refer la
parcul Centenarului 9i la parcul Verdi. Oricum sunt suprafete care au venit
in plus faIa de 2017, s-a 9i marit suprafata chiar 9i cu...

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Dar spajial a9 spune.

Doamna Simion Stefania – Consilier personal al Primarului General

(' Am vazut ca la cate avize de defri;are aveji pe parcul Verdi, aproape
ca-I radeti de pe faja pamantului, a9a ca se rezolva.

Domnul Director Tanase Boqdan Peter - ALPAB

A9 vrea sa menjionez ca nu-I radem noi. Nu noi dam avizele. Avizele
se dau de catre Direc jia de Mediu, in baza solicitarilor, de aceea am cerut
chiar un... am am... Nu dam noi avizele, repet. Avizele se dau de catre
Direcjia de Mediu. Am solicitat Tn bugetul pe anul acesta un scanner de
copaci, tocmai ca sa eliminam aceste discu+ii daca sunt sau nu viabili, daca
au sau nu probleme, din pacate acest scanner a fost eliminat din lista de
in vestitii
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Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Exista Tnsa un tomograf de arbori Tn bugetul de investitii al directiei de
mediu anul acesta prins.

Doamna Chirita, doriti sa luati cuvantul?

Dar tutu9i, parcul Centenarului 9i parcul Verdi nu adauga o suprafala
atat de mare la cele 270 de ha pe care le administraji in prezent 9i din ce
spuneji, pe Tntrejinere parcuri fara salubrizare, in 2017 au fost 9,5 miiloane
de lei 9i in 2019 20 de milioane de lei, deci undeva exista o problema cu
prejurile.

(

Domnul Director Tanase Bogdan Peter - ALPAB

Nu. Cam asta e diferenja Tntre ceea ce presta probabil ALPAB Ia data
aia 9i ceea ce a prestat Compania Municipala de Parcuri 9i gradini 9i
Compania Municipala de Toaletari, deci cam asta...

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Deci practic e vorba de prejuri, spuneji dumneavoastra.

( Domnul Director Tanase Bogdan Peter - ALPAB

S-au 9i marit prejutrile pentru ca, repet, nu 9tiu, ei 9i-au facut preturile
cu AMRSP-ul, prejurile au fost aprobate de catre consiliul general, adica ei
nu au ni9te prejuri pe care 9i Ie fac ei. Sunt preturi aprobate de consiliul
general .

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Da da da sunt de acord cu aceasta



Domnul Director Tanase Boqdan Peter - ALPAB

Probabil ca in clipa in care i9i vor ...

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Eu de exemplu, am votat Tmpotriva acelor prejuri cand au venit Tn 2018
cu delegarea 9i grila de prejuri la compania municipala.. .

Domnul Director Tanase Boqdan Peter - ALPAB

( Repet, noi nu putem decat sa ne uitam pe piata libera sa vedem care
sunt prejurile companiei, dar ei mi-au explicat ca au o procedura interna,
trebuie sa T9i faca audit de prejuri 9i auditul sa le stabileasca daca i9i pot
diminua prejurile. Eu ce v-am dat sunt total facturi, deci aceste preturi sunt
stabilite de catre companie 9i votate Tn consiliul general.

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Aveji in inventar un tomograf de arbori?

Domnul Director Tanase Bog:dan Peter - ALPAB

(

Nu avem tomograf de arbori. Mereu am avut discutia asta. Nu am gasit
niciun tomograf.

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Am injeles. De asemenea, voiam sa va spun ca eu personal nu m-am
lamurit care e diferenja cu cheltuielile de personal pe salarii Tntre anul 2016
9i 2021? 2020? Chiar 9i 2018. De la 11 milioane Ia 21 de milioane, deci din
2018 organigrama ALPAB are un buget de 21 de milioane pe salarii, in 2016
execu+ia a fost de 1 1 milioane. De altfel 9i Tn 2017 am platit pe execujie salarii
la ALPAB 20 de milioane. Undeva ceva este nelalocul lui, din punctul meu
de vedere 9i nu ... cititnd raspunsurile dumneavoastra, nu mi-am dat seama



de ce a crescut, avand Tn vedere ca in 2016 erau 9ase sute de posturi Tn
organigrama ALPAB 9i Tn 2020 sunt 360 de posturi.

Domnul Director Tanase Boqdan Peter - ALPAB

Am transmis din ce aveam 9i noi la serviciul personal care au fost
criteriile, baza legala, adica toate acele hotarari de guvern care sunt din 2016
pana astazi 9i a9a cum v-am spus 9i data trecuta, grila de salarizare este
facuta de catre direcjia persoana din cadrul Primariei Capitalei. Deci ei va
pot spune 9i...

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

... 9i pe ei. Spuneji ca toate aceste HG-uri de salariu minim pe
economie Tn 2017, de sporuri pentru condijii vatamatoare, de care
beneficiaza din 2008 salaria Iii ... ALPAB banuiesc ca au crescut 9i toate
aceste HG 846 9i 937 9i 935, ace9ti coeficienji care ace9ti coeficienti care au
crescut pe salariul mediu de economie, minim pe economie 9i conform
funcjiei respective, dar cu toate acestea totu9i dublarea pe un numar Tn
jumatalit de persoanal a costurilor cu salariajii, mie mi se pare total
neexplicata Tn momentul acesta. O sa punem din partea comisiei 9i la
Direcjia Resurse Umane saptamana aceasta intrebare, dar va rog totu9i
daca ne puteji explica pana la urmatoarea 9edinta a comisiei, care banuiesc
ca va fi peste 2-3 saptamani, cum explicati totu9i, poate cu cifre, nu 9tiu,
poate domnul director economic.(

Domnul Director Tanase Boqdan Peter - ALPAB

O sa va dam un grafic, dar ...

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Au crescut sporurile?



Domnul Director Tanase Boqdan Peter - ALPAB

Nu. Nu a crescut niciun spor. Grila de salarizare este unitara gi se face
de catre Primaria Capitalei.

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Dumneavoastra cum explicaji ca s-au dublat. . .

Domnul Director Tanase Bogdan Peter - ALPAB

Din moment ce nu le facem noi. Salariile le primim. V-am dat doar baza
legala pe care o avem 9i pe care am primit-o, in baza careia...

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Deci este doar pe salarii ... din organigrama dumneavoastra din buget,
face direcjia de Resurse Umane?

Domnul Director Tanase Bogdan Peter - ALPAB

Da

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Deci dumnealor va trimit pur 9i simplu bugetul pe care iI aveji.

Domnul Director Tanase Bos;dan Peter - ALPAB

Da. Salariile nu se fac de catre...

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Atunci poate ne trimiteji corespondenja. Cred ca e cel mai simplu. Cu
Direc jia de Resurse Umane 9i de acolo vom prelua noi in comisia de



ecologie, sa le punem Tntrebari mai departe celor de la resurse umane.
Dumneavoastra veti personalul de resurse umane Tn companie?

Domnul Director Tanase Boqdan Peter - ALPAB

Evident. Suntem Tn administra jie. Suntem obligaji.

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Bun. Diana Culescu s-a inscris la cuvant din partea AsoP Bucure9ti 9i
apoi din nou doamna consilier Gram. Ne-a informat domnul Cezar lacob. Da,
va rog, doamna Culescu.

(

Doamna Culescu Diana - AsoP Bucure9ti

Buna ziua. Muljumesc. Am cerut sa intervin la rugamintea
reprezentanjilor grupului de initiativa parcul Circului. Data trecuta a fost pusa
o Tntrebare Tn legatura cu sistemul de irigajii, Tnsa a fost men+ionat Lacul Tei
9i a9adar revin cu Tntrebarea daca Tn bugetul repara Iii este inclus este inclusa
cheltuiala pentru irigat repararea sistemului de irigajie din parcul Circului?
Muljumesc.

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Da, aici a fost transmis, din cat am Tn{eles, un raspuns.va rog, puteji
sa raspundeji, domnule Tanase. Muljumesc, doamna Culescu.

Domnul Director Tanase Boqdan Peter - ALPAB

Am transmis raspunsul, Tntr-adevar. A9 fi vrut sa va spun ca in proiectul
inijial de buget pe care I-am transmis, am Tncercat extinderea irigajiei Tn
parcul Circului. Din pacate, acel proiect a fost scos de pe ordinea de zi.
Avem doar un studiu de fezabilitate pentru un pu! care 9tili ca este necesar
9i pentru umplerea lacului dar 9i pentru extinderea sistemului de irigajie.
Daca vom primi aprobarea 9i vom face studiul de fezabilitate, o sa Tncercam



cu foarte mare celeritate sa punem pe ordinea de zi 9i efectuarea extinderii
acelui sistem de iriga+ii. Muljumesc.

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Muljumesc 9i eu. $i doamna Gram, va rog.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Buna ziua. Foarte scurt. Era vorba despre sporuri 9i salarii §i de ce au
crescut atat de mult cheltuielile cu salariile la ALPAB? §i voiam sa Tntreb
cate persoane dintre angajajii ALPAB au spor de periculozitate?
Aproximativ, jumatate, 90%?

(

Domnul Director Tanase Boqdan Peter - ALPAB

Spor de condijii vatamatoare poate, pentru ca sporul de periculozitate
nu stiu ce...

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

De conditii vatamatoare, scuze.

(

Domnul Director Tanase Boqdan Peter - ALPAB

Am sa va raspund Tn scris pana la urmatoarea 9edinji.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

OK. Oi de ce sunt acordate? Pentru ca, OK sa zicem, cei care Tngrijesc
malurile lacurilor Tnjeleg, dar cei care matura aleile Tn parc, a9 vrea sa 9tiu
de ce. Multumesc



Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

OK. Muljumesc 9i eu. Cumva cred ca ne-am Tntins foarte mult pe
discu jia aceasta referitoare la salubrizare 9i alte Tntrebari punctuale 9i din
cele 17 Tntrebari, eu mai aveam de fapt cateva chestii punctulale daca nu
mai sunt Tnscrieri la cuvant acum. O sa Ie iau acum 9i va pute li Tnscrie la
cuvant pe chat.

Mi se pare ca totu9i este pujin dezechilibrat bugetul Tn zona de
salarizare vizavi de serviciile pe care le presteaza ALPAB Tn acest moment,
tot ce am discutat mai devreme pe activitatile respective, vom vedea 9i noi
cate persoane sunt alocata de exemplu Ia barci sau Ia nave, dupa ce ne
transmiteti maine, dar cred ca e bine atunci sa va ganditi Ia o schimbare de
organigrama astfel Tncat serviciile pe care, conform ROF, dumneavoastra
trebuie sa le prestati, avand Tn administrare parcurile 9i aliniamentele. De
asemenea, pe zona aceasta de 20.01.05 carburanti 9i lubrifianji cu suma de
1,5 milioane lei, v-a9 ruga sa ne trimiteji o defalcare mai detaliata cu sume.
injeleg ca sta aveti 83 de utilaje, autovehicule, motounelte de mica 9i mare
mecanizare, cu ajutorul carora asiguraji Tntrejinerea minima a parcurilor 9i
aliniamentelor aflate Tn administrare, aici avand Tn vedere ca totu9i veji avea
contracte cu companiile respective. injeleg ca 9i dumneavoastra faceji o
parte din servicii...

(

Domnul Director Tanase Bogdan Peter - ALPAB

(

Aji spus veji avea. Repet, in ultimele 9ase luni, noi cu acest carburant
am reu9it pentru ca salaria{ii ALPAB sunt cei care au strans gunoiul, au carat
au maturat cu ajutorul acestor utilaje 9i Tn afara de asta sa 9tili ca navele pe
care avem Tn dotare sunt din 1976, au un consum foarte mare de
consumabile, de ulei...

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Da. gi referitor la navele pe care Tnjeleg ca Ie aveji numai pe lacul
Herastrau



Domnul Director Tanase Boqdan Peter - ALPAB

Este cale navigabila. Nu putem pe alte lacuri sa avem acele nave.

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Da, dar avan Tn vedere ca sumele cheltuite, din punctul meu de vedere,
pentru a rula nave pe Lacul Herastrau sunt foarte mari 9i avand Tn vedere
situatia pandemica, poate va gandiji sa redirec+ionaji cumva, sa rearanjaji
bugetar aceste cheltuieli pentru anul acesta 9i Tn timpul acestui an sa ne
gandim Tmpreuna cum o sa asiguram acest serviciu de ....

(

Domnul Director Tanase Boqdan Peter - ALPAB

Noi avem o solu jie. Din 8 nave, anul acesta am hotarat sa scoatern
doar 2.

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

OK, dar pentru 2 nave sa avem cheltuieli... poate ne transmiteji
cheltuielile special pentru aceste doua nave. Am vazut ca aji prins 9i
uniforme marinari. De exemplu, deci cheltuielile.. .

(
Domnul Director Tanase Boqdan Peter - ALPAB

Suntem obliga Ii, conform legii. Ace9ti marinari au statut de navigatori
fluvial, din pacate a9a sunt Tncadraji .. .

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Nu v-am chestionat de ce aveji uniforme. Spuneam, va dadeam un
exemplu sa includeji in aceste 2 nave, cand ne detaliaji bugetul pe care I-aji
previzionat pentru ele, tot ce include, de fapt 9i salariile 9i...



Domnul Director Tanase Boqdan Peter - ALPAB

Daca fmi permiteti, a9 vrea, ca sa terminam cu discujia vizavi de
salubrizare 9i de Tntrejinere, a9 vrea sa va spun doar Tn cateva cuvinte faptul
ca sectorul 1 a alocat anul acesta 8cy, din bugetul sectorului pe Tntrejinere 98

salubrizare spajii verzi, sectorul 2 alocat 9,9c%, sectorul 3 8c7,, sectorul 6 13c/,
din total buget, iar primaria generala 0,67% din total buget este alocat pentru
partea de Tntre{inere 9i salubrizare, deci Tntre o medie dintre 9% la celelalte
sectoare, repet Ia sector 6 chiar 13%, noi avem nici macar 1%. 0,67% suta
din total buget este alocat pentru Tntrejine 9i salubrizare.

( Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Vi raspund eu de ce este a9a. E posibil sa fie suma Tn cifre absolute
mica, Tnsa nu mi se pare o compara[ie justa aceasta cu sectoarele, in
procente, fiindca sectoarele au parcuri Tn administrare 9i foarte multe dintre
ele oricum au anual un procent mare din bugetul lor care este mult mai mic
comparat cu procentul, cu bugetul Primariei Municipiului Bucure9ti, adica la
Sectorul 3 de exemplu este un miliard. Noi avem aici un buget de 10 miliarde,
ca exemplu. Normal ca procentul alocat pe spajiile verzi de la Prirnaria
Municipiului Bucure9ti este mult mai mic, iar sectoarele nu au de exemplu...

Domnul Director Tanase Bogdan Peter - ALPAB

(

285 de milioane au fost anul trecut alocaji in sectorul 1 pentru ADP.
285 de milioane.

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

OK, dar va spuneam ca procentual nu aveji cum sa faceji comparatie
aceasta fiindca, de exemplu sectoarele nu au, nu trebuie sa asigure serviciile
de termoficare, serviciile de iluminat public, serviciile de, spitalice9ti, nu au
spitale Tn administrare 9i tot a9a mai departe.



Domnul Director Tanase Bogdan Peter - ALPAB

Asta am spus. Daca nu discutam procentual 9i discutam pe surne,
repet ADP sectorul 1, anul trecut a avut 285 de milioane doar pentru partea
aceasta de de spa Iii verzi.

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

§i sunt convinsa ca vor face un audit sa vada cum au cheltuit ace9ti
bani si de ce a costat atat de mult.

(

Domnul Director Tanase Bogdan Peter - ALPAB

... asta de exemplu, ne uitam ca doar pentru ...

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Haideji sa ne Tntoarcem la bugetul ALPAB, va rog. Nu discutam
bugetul sectorului 1 acum. Pe reparajii curente, era Tntrebarea 10, avem 4,5
milioane lei 9i aici la reparajit curente imi spuneti Tn raspuns ca ar fi fost
inclusa 9i reparajia irigajiilor de la parcul Circului, spuneji ca nu acopera
necesarul de lucrari ce trebuie efectuate Tn toate unitatile administrate de
ALPAB 9i ne detaliaji ca aji inclus Tn cei 4,5 milioane reparajii jocuri pentru
copii 1 milion de lei, dar ca estimarea dumneavoastra este de 4,6 milioane
reparajii de la locurile dejoaca copii, Tnsa a fost eliminata. Eu nu am Tnteles.

Deci practic aveji 1 milion de lei din cei 4,5 milioane 9i veji emite o comanda
pentru compania parcuri 9i gradini pentru punerea Tn siguranla a locurilor de
joaca pentru copii, foarte bine ca aji alocat aceasta suma fiindca trebuie,
locurile de joaca cu copiii de copii sa aiba bineTnjeles facute punere Tn

siguranla pe alunecarea topogane, in tunele de trecere 9i a9a mai departe,
daca nu pot fi reparate total anul acesta, dar nu a+i detaliat deloc restul sumei
de reparajii curente, adica 3,5 milioane Tn raspunsul dumneavoastra. Adica
am Tnteles unde se duc cei 1 milion de lei, dar de ce din 3,5 milioane de
exemplu nu aji detaliat de ce nu se poate repara minimal sistemul de irigare
din parcul Circului de exemplu, fiindca sunt 9i alte reparajii, de exemplu Tn
Parcul Tineretului 9i a9a mai departe, aleile 9i...

(
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Domnul Director Tanase Boqdan Peter - ALPAB

Vizavi de ansamblurile dejocu ri de copii. 4,5 milioane ar fi reprezentant
ar fi reprezentat reparatiile capitale pentru ca aceste locuri de joaca au mai
mult de 12 ani de cand au fost montate. Din pacate aceea9i gre9eala...

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Capitale Tnsemnand ca le-aji fi Tnlocuit, nu?

(

Domnul Director Tanase Boqdan Peter - ALPAB

Nu. Reparajii capitale nu Tnseamna ca Tnlocuim. Tnseamna ca facem
ni9te repara Iii majore pentru ca in mod normal ar fi trebuit Tnlocuite 9i Tnnoite
de acum cativa ani. Pentru ca acea suma a fost scoasa total de pe lista de
investijii, ne-am gandit macar un milion sa avem pentru punerea Tn siguranla
deoarece aceste locuri de joaca astazi conform adreselor pe care ni le-au
trimis cei de la Protecjia Consumatorului, nu mai Tndeplinesc standardele
pentru a fi folosite, de aceea beneficiind de contractul pe care iI avem cu
compania municipala de parcuri 9i gradini, Tmpreuna cu ei am avut o discujie
saptamana trecuta sa reu9easca cumva sau sa reu9im Tmpreuna macar sa
punem Tn siguranla aceste locuri de joaca.

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Detalierea am gasit-o Tntre timp. Tmi cer scuze ca am zis ca n-aji
transmis-o. $i chiar ma uitasem pe ea, dar nu o vedeam acum Tn fala pe
calculator, deci aveji de exemplu reparajii stalpi de iluminat cu panouri
fotovoltaice 450.000 de lei, ceasuri stradale, Tntrebarea pe care cred ca au
adresat-o 9i aIji reprezentanji de 120.000 de lei, eu zic ca puteji sa a9teptaji
cu aceasta cheltuiala 9i sa duceji 120.000 lei la irigajii in parc.



Domnul Director Tanase Boqdan Peter - ALPAB

Avem foarte multe reclamatii vizavi de aceste ceasuri, avem teancuri
de reclamatii.

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Sunt convinsa, dar a9a cum sper ca bucure9tenii vor arata solidaritate,
astfel Tncat sa ne putem relua cat de cat normal viejile cu privire la vaccinare,
sper ca vor arata solidaritate avand telefoane mobile 9i cand cineva Ti va
intreba pe strada cat este ceasul, am speranta aceasta ca spiritul civic al
bucurestenilor se va manifesta anul acesta si iarasi curatenia este mai
importanta decat ceasurile stradale care sa funcjioneze, 9tiu ca s-a facut o
investijie in ele, 9tiu ca vor trebui reparate, dar aveji in vedere totu9i
realocarea aceasta de 120.000 lei. Bun, am vazut 9i foarte bine ca aji inclus
9i reparajiile la !arcul mic pentru pasari din parcul Ci9migiu 9i de asemenea
aici Ia 150.000 lei repara Iii la tarcuri de caini din parcul Ci9migiu 45.000 lei,
perfect pentru ca 9tiu ca au fost solicitari nenumarate 9i pe aceasta zona,
lucrari de reparajii la 2,74 milioane lei, aici aveti numai pentru Parcul
Tineretului 9i Herastrau Nou vad lucrari cu un pre! de 261,86 lei pe metru
patrat, ultima factura decontata pentru astfel de lucrari la compania
municipala strazi poduri 9i pasaje, deci acesta este tariful pe care iI practica
compania pentru reparatii alei. Aici aveam o Tntrebare: pe suma aceasta de
2,74 milioane lei, mai ales ca aveti si in Parcul Tineretului, fiindca era
Tntrebarea aceea referitoare la podul din parcul Tineretului 9i voiam sa va
Tntreb daca nu se poate repara anul acesta pana Ia a avea suma de reparatii
capitale pod beton inclusa Tn obiectivele de investi Iii care necesita toata
documentatia tehnica.

(

(’

Domnul Director Tanase Bogdan Peter - ALPAB

Podul de la Tineretului si am discutat cu...

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Adica macar reparajiile adiacente de care vorbea.. .



Domnul Director Tanase Boqdan Peter - ALPAB

Reparatiile adicente nu se pot face... acel pod. Astazi exista un
contract pe el, are indicatori tehnico-economici, totul este aprobat Tn Consiliul
General, proiectul era in derulare, din pacate ne-a fost eliminat total din lista
de investijii. Nu se poate ceva pentru care avem proiect...

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

(

... pentru pe credite bugetare, ca vad ca de fapt suma care era deja
acolo era 3 milioane 9i este Tn contnuare pe credite de angajament 3,895
milioane lei, dar cat ati avea nevoie pentru credite bugetare pe...

Domnul Director Tanase Bogdan Peter - ALPAB

Am discutat cu colegul dumneavoastra, cu domnul consilier general,
de cateva ori pe aceasta tema 9i am spus macar daca cumva Tn lista de
investitii s-ar introduce 50.000 RON sa demaram aceasta investitie, adica
macar sa Tncepem partea de proiectare-executie.

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

(
Pai proiectarea am Tnjeles ca e facuta sau.. .

Domnul Director Tanase Bogdan Peter - ALPAB

Este. Daca am putea sa demaram aceasta investi jie, dar pentru asta
ar trebui introdus in buget la investijii acest acest obiectiv de investijii pentru
ca astazi este eliminat total.

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Aa, am Tnjeles. Deci eI nu este nici pe credite de angajament.



Domnul Director Tanase Boqdan Peter - ALPAB

Nu e pe nimic. A gost eliminat de pe lista de investi Iii total 9i atunci am
rugat ca macar cu o suma minima sa fie reintrodus pe lista de investitii, astfel
Tncat eI sa poata fi demarat ca 9i proiect. ca nu iI terminam anul acesta ...

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Valentin Necula

( Domnul Director Tanase Boqdan Peter - ALPAB

Exact. Cu dansul am discutat de cateva ori aceasta solutie, repet ca
nu-I terminam anul acesta, dar am fi putut sa-I Tncepem.

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Am injeles. §tiu ca are in vedere un amendament domnul Necula
pentru aceasta investi jie la buget.

Bun. Mai avem o Tnscriere la cuvant 9i apoi cred ca dupa inca cateva
Tntrebari, vom finaliza.

Alex Oprita de la Grupul Civic Ci9migiu. va rog, domnule Oprija.

(

Domnul Oprita Alexandru – Grupul Civic Ci9miqiu

Buna dimineaja 9i ne cerem scuze de Tntarziere.

A9 avea cateva Tntrebari de adresat punctual pe lucrarile care vor fi
realizate Tn Parcul Ci9migiu, 9tiind ca avem o problema cu curajenia, 9tim ca
nu avem personal suficient 9i Tn acela9i timp 9tim ca bugetul alocat sewiciilor
de salubrizare, din cate am injeles de la dumneavoastra, ajunge pentru doua
luni doar. Tntr-un feI e bine ca vom avea servicii profesionale salubrizare
vara, cand este parcul super Tncarcat, dar e clar ca e insuficient gi voiam sa
vi Tntreb daca nu consideraji ca ar putea fi o solutie suplimentarea numarului
de co9uri de gunoi. §tiu ca a fost o investijie propusa 9i respinsa de PMB,
dar ma gandesc ca aici ca poate va fi depus un amendament cu un numar
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mai rezonabil de co9uri 9i poate cu o varianta macar provizorie de co9, cu
inel metalic 9i pus un sac de gunoi, astfel incat sa nu mai fim in situatia Tn
care gunoaiele sunt depozitate langa co9urile pline, cum se petrece Tn
fiecare zi calduroasa de vineri, sambata, duminica. Cealalta alternativa ar fi
sa sporim personal de curajenie, iara9i daca e o problema cu banii, cred ca
e mai simplu sa avem mai multe co9uri Tn prima faza. Deci prima Tntrebare
e referitoare la salubrizare.

A doua Tntrebare e referitoare la cuva lacului mic. As dori sa stiu cam

care e orizontul de timp Tn care vor fi realizate lucrarile de reparajie daca va
fi aprobat bugetul a9a cum este el acuma, pentru ca in momentul de fala
arata pujin, arata urat, cuva e goala. Noi am comunicat ca pasarile au fost
donate, dar cred ca ar trebui umpluta, daca nu sunt lucrari de reparajie 9i a9
dori sa 9tiu care orizontul de timp Tn care vom 9tii daca va fi umpluta sau va
fi reparata 9i cand va fi umpluta?

(

Al treilea subiect e legat de lucrarile de reparatii generale, in mare
parte nedetaliate Tn total, 9tiind ca avem o problema cu pergolele de pe
schitul Magureanu, pe care e rezemat ... La solicitarea noastra, aji Tndepartat
elementele periculoase, care stateau sa cada. in momentul de fala, plantele
stau in9irate pe pe pamant, plantele agalatoare 9i iara9i mi se pare o lucrare
care ar trebui cumva prioritizata 9i voiam sa 9tiu daca o aveji in vedere prin
investijiile de reparajii pe care le-aji facut acolo.

lar ultima Tntrebare e legata tot de curatenie dar nu de gunoi 9i 9tim,
nu e nicio surpriza, 9tim ca in iunie, din iunie pana Tn noiembrie ... in
Ci9migiu, e o problema mare ora9ului legata de groapa de gunoi 9i de modul
in care funcjioneaza tot sistemul 9i ecologia Tn Bucure9ti, practic de aia avem
ciori, din cate 9tim noi. Deocamdata nu putem sa tratam cauza, putem sa
tratam decat efectele, iar spalarea aleilor din anii anteriori a adus un plus, au
fost spalate 9i bancile, 9tim asta, in ultimii doi ani, dar a9a cum v-am solicitat
si in trecut, credem ca ar fi nevoie de o curatenie mai temeinica a trotuarelor

Miroase groaznic vara 9i nu putem sa spunem ca vom fi luaji prin surprindere
ca se petrece chestia asta de 20 de ani Tncoace. va muljumesc.

(‘

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Muljumesc 9i eu. va rog.



Domnul Director Tanase Bogdan Peter - ALPAB

in Ci9migiu avem un numar total de 208 co9uri, Tntradevar insuficient,
a9a cum ati spus, am propus pentru anul asta sa cumparam, sa suplimentam
numarul de co9uri. Din pacate, nu a fost introdus acest lucru Tn buget. 'in
ceea ce prive9te cuva lacului, cuva lacului este degradata, a9a cum 9tili
bagam apa, apa se pierde Tn pamant, cumva practic am avea un consum
inutil de apa pentru ca bagam apa in Tn in acel Ioc mic, iar apa se scurge Tn
pamant. Speram ca imediat dupa aprobarea bugetului, vom da comanda
companiei de de parcuri 9i vom cauta o modalitate rapida sa rezolvam chiar
in aceasta vara, sper ca Tntr-o luna, doua sa putem repara dupa aprobarea
bugetului aceasta cuva a lacului. in ceea ce prive9te pergolele, a9a cum 9titi
Tmpreuna cu dumneavoastra am convenit 9i am Tnlocuit acele elemente care
erau rupte, in cadrul bugetului la materiale de construire am prins partea de
lemn care trebuie sa He Tnlocuita la la la acele pergole, astfel ca de acele
pergole ne putem apuca imediat a doua zi dupa aprobarea bugetului iar Tn
ceea ce prive9te partea cu cu pasarile, cu ciorile, 9tim cu tolii ca am discutat
care sunt problemele. Aici o sa discutam cu cu cei de la compania de parcuri
9i gradini, cumva sa spele mai des bancile 9i aleile sau sa facem un program
ca sa spun a9a poate Tn anumite perioade chiar de doua ore pe zi sa sa
poata fi spalate aleile 9i bancile pentru ca este singura modalitate, 9tili foarte
bine ca s-a incercat Tndepartarea lor prin mijloace sonore sau luminoase, din
pacate fara succes, nu exista nici pana astazi ca sa spun a9a o solujie data
nici macar de ornitologi cum se pot Tndeparta acele ciori din din parcul
Ci9rnigiu. Muljumesc.

(

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

OK. Multumesc pentru raspunsuri. Apropo de co9urile de gunoi, vad
ca aveji bunuri de natura obiectelor de inventar 200.000 lei 9i le-aji defalcat
pe toate, v-a9 ruca totu9i sa ne trimiteti pe adresa comisie pana pe 7 mai un
inventar depus anul trecut ca parte a bilantului contabil, adica practic
documentul de inventar cu inventarierea si de asemenea o fisa de cont cu
toate obiectele de inventar Tn ultimii patru ani 9i care sa cuprinda 9i
amortizarea. Aceasta fi9a de cont din contabilitatea dumneavoastra. Sigur
se poate face o centralizare de tipul acesta, de obicei orice soft de
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contabilitate o permite fiindca propuneji foarte multe achizijii practic, chiar
daca sunt sume mici, cricuri hidraulice, butelie acetilena, banuiesc ca nevoia
aceasta vine de undeva.

Bun, acum mai aveam rugamintea sa ne trimiteji doua documentatii pe
care ar trebui sa Ie aveji tot a9a cumva pe inventat sau oricum la sediul
ALPAB, cea pentru documentatia pe care o aveji la Parcul Ci9migiu pentru
podul de beton, pe proiectul acela de investitii-reparajii, o copie din ea va rog
9i la parcul Carol aveti Tn lista dumneavoastra de investijii pentru anul acesta
prevazuta suma de 515.000 lei ... peisagistica a parcului istoric Carol,
expertiza tehnica 9i docurnentajie, injeleg ca aceasta este de fapt o datorie
pe care trebuie s-o achita Ii, chiar daca e prinsa Tn lista de investitii de anul
acesta, deci Tnjeleg ca aceasta expertiza tehnica 9i documentatie exista din
moment ce a fost achitata. va rugam sa ne trimiteji o copie 9i acestea,
avizarea lucrarilor de interventii.

(

Bun. Mai aveam doua Tntrebari referitoare la procesele dumneavoastra
9i tre sa Tncheiem destul de repede. Daca ar vrea domnul Opri Ia o replica,
imediat domnul Oprita, fiindca trebuie sa dam posibilitatea tehnica altei
comisii peste 10 minute. Aveji aici mentionate 9i aji inclus cheltuieli de
judecata 4,37 milioane lei 9i mi-au atras atenjia doua dosare: dosar
2.632/3/2021 Compania Municipala Parcuri 9i gradini Bucure9ti 596550 lei,
m-am uitat pe portal 9i practic nu s-a judecat acest dosar, deci nu injeleg de
ce aji inclus suma ca 9i cum I-aji fi pierdut 9i un alt dosar care nu are numar
dosar plangere Compania Municipala Parcuri 9i gradini Bucure9ti 2529123
lei prejudiciul cauzat de neemiterea comenzilor. De ce aji inclus o suma atat
de mare in bugetul ALPAB care ar fi putut fi folosita, din moment ce este
bugetata din bugetul publicat pe saitul 9i publicat pe ordinea de zi a
Consiliului General, din moment ce nici nu exista un numar de dosar pentru
acest dosar cu Compania Municipala Parcuri 9i Gradini, vorbim de o suma
imensa, Tnteleg ca nu e vorba de un dosar pierdut, ce se Tntampla cu suma
asta? Adica nici nu am numar de dosar. Despre ce dosar e vorba?

(

Domnul Director Tanase Bogdan Peter - ALPAB

Sunt in situatia pe care nici noi nu o Tntelegem, adica nu injelegem
cum sa ne raportam la Compania Municipala Parcuri 9i gradini, va dau
exemplu, ... dat in judecata pentru ca a fost un incendiu la birourile ALPAB,
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au avut ni9te bunuri acolo, ne-au dat in judecata 9i au ca9tigat, la feI ne-au
dat in judecata pentru pe ni9te penalitali, au ca9tigat, ne-au dat in judecata
pentru ni9te activitati prestate fara comanda dar tot au ca9tigat vizavi de o
dezapezire, astfel Tncat Tn clipa Tn care au facut plangerea prealabila 98 ne-
au Tnvederat faptul ca ne vor da in judecata 9i pentru aceste cornenzi pentru
care repet nu am avut niciun ban, nici nu putem sa dam acestei comenzi, a
trebuit, neam gandit ca ar trebui sa le bagam in acest buget. in cazul Tn
care

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria
(

... baza legala totu9i pentru care aji Tnclus Tn bugetul acestui an 2
milioane 529 de mii pentru un prejudiciu de neemiterea comenzilor, un dosar
care nu exista. Care-i baza legala?

Domnul Director Tanase Boqdan Peter - ALPAB

Repet, daca pana la sfar9itul anului acesta sau Tn clipa Tn care se va
face rectificarea, acestea sunt nu vor fi exigibile direct, ele se vor redistribui
prin prin rectificare bugetara.

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

(
injeleg. OK. Adica e un exces de prevedere cumva, din punctul meu

de vedere, dar totu9i Tn momentul acesta nu cred ca exista baza legala
pentru a avea Tn bugetul dumneavoastra o suma atat de mare, 2,5 milioane,
care ar putea fi folosita pentru salubrizare, pentru repara+ii, pentru investijii,
pentru documenta{ia de la pod. V-a9 ruga totu9i sa trimiteji eventual o
propunere de amendament sau baza legala pentru care...

Domnul Director Tanase Boqdan Peter - ALPAB

O sa va trimitem. Din pacate, de exemplu ace9ti bani pentru cum aji
spus, sa trimitem pentru pod, din pacate podul ar trebui introdus pe lista de
investijii. El astazi nu exista Tn lista de investijii, asta spun, chiar daca ...
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Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Era un exemplu cu podul, dar sunt o gramada. Aji spus 9i
dumneavoastra ca sunt o gramada de lucrari urgente care trebuie facute.
Deci totu9i aici va trebui cred ca corectam Tnainte de rectificarea bugetara
bugetul ALPAB.

Domnul Director Tanase Boqdan Peter - ALPAB

(

Mi-a9 dori foarte mult sa ne a9ezam Ia masa cu cei de la Compania de
Parcuri 9i gradini, daca am putea sa avem 9i o mediere, pentru ca repet, nu
mi se pare normal nici macar sa platim penalitali pentru o deszapezire facuta
de companie catre administrajoie.

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Corect, corect. ... acesta discutam bugetul ALPAB, tocmai asta gi
suma aceasta mi se pare ca totu9i, neavand baza legala, trebuie realocata
urgent.

Domnul Director Tanase Boqdan Peter - ALPAB

(
Ideea ar fi sa ne punem Ia masa cu cei de la Compania Municipala

Parcuri 9i gradini, sa gasim o solujie 9i atunci o eliminam total. Evident ca o
putem realoca. Dar atata timp cat ei T9i doresc ace9ti bani, pentru ca nu au
lucrat Tn aceste luni...

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Dar v-au trimis ce anume, o notificare?

Domnul Director Tanase Boqdan Peter - ALPAB

Notificari prealabila 9i notificare de instan Ia.



Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Atunci rugamintea, va rog frumos, daca ni le puteji trimite 9i noua ...

Domnul Director Tanase BogIdan Peter - ALPAB

Vi le trimitem.

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

. .. baza legala prin care aveji prevazuta aceasta Tn buget.

Bun. $i mai avem o replica de la domnul Oprita de la Grupul de
inijiativa civica Parc Ci9migiu.

Domnul Oprita Alexandru – Grupul Civic Ci9migiu

Muljumesc frumos. Marturisesc ca 9i eu am fost intrigat cand am vazut
sumele astea curpinse Tn buget, referitor la cheltuieli de judecata 9i cred ca
e oportun ce a spus Ana, daca pot fi realocate, sa fie realocate. Referitor la
replica, voiam sa va Tntreb daca exista vreun plan pentru a compensa lipsa
de resurse din fonduri publice Tntr-un parteneriat public privat, poate 9i cu
agentii comerciali care desfa9oara activitali in parcuri. Noi am vorbit cu caliva
din Ci9migiu 9i ar fi dispu9i sa-9i asume curatarea 9i Tntrejinerea spajiilor
verzi din jurul lor 9i ma gandesc asta ar scuti de o presiune suplimentara
ALPAB. Nu 9tiu cum sunt Tncheiate contracte cu companiile municipale,
daca sunt Tncheiate pe metru patrat sau pe parte suprafaja totala a parcului,
dar ma gandesc ca poate ar trebui regandite 9i Tncheiate pe suprafejele pe
care se presteaza serviciile 9i o sa va dau un exemplu concret, dar .. .

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Domnule Oprija, scuze ca va Tntrerup, cred ca trebuie sa finalizati. S-
a Tnscris din nou doamna culescu si mai avem numai cinci minute.
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Dau dumneaei cuvantul acum, fmi cer scuze, fiindca nu a mai luat
cuvantul decat o data, dumneavoastra de trei ori 9i apoi Tl rog sa finalizeze
pe domnul director Tanase Tntr-un minut, dupa ce a ... doamna Culescu 9i
eventual sa va raspunda la aceasta propunere vizavi de privaji 9i
salubrizarea. Muljumesc. va rog, doamna Culescu.

Doamna Culescu Diana - AsoP Bucure9ti

Muljumesc, din nou.

A9 vrea sa pun o Tntrebare astfel Tncat sa ramana consemnat. S-au tot
discutat de ce face sau nu face sau raspunde sau nu raspunde Compania
Municipala Parcuri 9i gradini 9i Tntrebarea mea este daca au fost invitaji
oficial la aceasta intalnire? Adica ei pot sa explice aceste lucruri, daca 9tiau
de Tntalnire? Daca nu 9tiau de Tntalnire, nu 9tiu daca puteau sa vina 9i...

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Corect. va raspund eu, doamna Culescu. Nu au fost invitati cei de la
parcuri 9i gradini la aceasta intalnire 9i motivul este ca bugetul dumnealor nu
este propus la vot, nu este supus la vot deocamdata Tn Consiliul General. in
momentul acesta se adopta numai bugetul propriu al municipiului Bucure9ti
9i surnele care sunt alocate Tn cadrul acestui buget propus Tn dezbatere, ma
rog, s-a Tncheiat dezbaterea joi, dar sumele respective nu sunt identificate Tn
momentul acesta de catre aparatul primariei, propuse pentru delegarea lor,
ele se regasesc Tn bugetul institujiilor 9i noi acum aprobam bugetul
institujiilor, cum este ALPAB-ul care da comenzi la aceste companii, deci pe
bugetul lor, banuiesc ca vor veni Tn curand cu el la aprobare 9i vom discuta
separat. Din pacate, aceasta este structura administrativa pe care ne-a
lasat-o mo9tenire fosta administrajie, cu un feI de primarie paralela prin
aceste companii municipale. §ti li ca Tncercam sa corectam aceste lucruri.

(

Doamna Culescu Diana - AsoP Bucure9ti

Daca fmi permiteji, au fost invita li la dezbateri, nu sa discutam pe
bugetul lor pentru ca in continuare nu se face referire Ia ce au facut ei 9i ce
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au de facut. Oi poate aveau ceva de spus Tn acest sens, deci ma refeream
strict la dezbatere, nu la bugetul ALPAB 9i a9a mai departe.

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Pai dezbaterea e pe buget. A fost strict pe buget facuta dezbaterea.
Dar poate avem Tn vedere sa-i invitam data viitoare. Muljumesc oricum
pentru sugestie.

va rog, domnule Tanase, daca puteji sa-i rispundeji domnului Oprija
9i vom Tncheia imediat dupa.

(

Domnul Director Tanase Boqdan Peter - ALPAB

Doamna Culescu, noi Tntotdeauna am cautat lucrurile care ne apropie,
nu care ne despart, adica eu in clipa Tn care spun ce trebuie facut, eu ma
refer legal ce trebuie facut de catre companie sau de catre ALPAB. Este
vorba, 9i noi ne-am dori sa lucram Tmpreuna Tn fiecare zi, ne-am tot vazut,
ne-am Tntalnit, repet, nu, in clipa Tn care spun ce trebuie sa faca compania
sau ce trebuie sa faca ALPAB, eu ma refer strict legal ce este Tn dreptul
fiecaruia, dar repet, noi am vrea cumva impreuna sa ne apucam Tn

perrnanenla sa readucem standardele Ia care ajunsesem anul trecut din
aceasta colaborare, adica nu a fost nicidecurn o Tmparjire a vreunei vini. Din
pacate, a9a stau lucrurile astazi. Aceasta subfinanjare ne-a adus aici. Nici
compania nu a primit bani, nici administrajia nu a primit bani, iar Tn ultimele
9ase luni, din lipsa acestor fonduri, s-a ajuns la chestia asta.

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Bun. Va trebui sa finalizam acum.

Domnul Director Tanase Boqdan Peter - ALPAB

Daca-mi permite Ii, mai am o singura fraza de adaugat. §i Tn Legea
spajiilor verzi, se arata la articolul 19 ca paza nu este opjionala, este obligajie



legala 9i Tn legea 333 suntem obligaji sa asiguram paza parcurilor. Nu avem
niciun leu Tn cadrul bugetului pentru paza parcurilor.

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Puteti incepe cu cei 2,5 milioane de exemplu daca-i realocam de la
prejudicii care nu sunt...

Domnul Director Tanase Bos]dan Peter - ALPAB

( Vi promit ca ii vom invita pe cei de la Compania de Parcuri 9i gradini
sa ne Tntalnim maine cu ei 9i daca gasim o solujie amiabila va 9i transmitem
rectificarea chiar Tn decursul.. .

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Deocamdata va rog sa ne transmiteji ce v-am rugat9i bineTnjeles
solu jia la ce v-am rugat.

Domnul Director Tanase Bogdan Peter - ALPAB

va transmitem.

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Va fi de folos.

Muljumim tare mult pentru participare, multumim pentru raspunsuri 9i
detaliere ALPAB, multumim si doamnei Simion si tuturor celor care au fost
online 9i ne-au urmarit. Urmeaza 9edinja comisiei de transport de la ora
11:00, transport 9i mobilitate urbana, pe care va invit s-o urrnariji 9i pe site-
ul Primariei Municipiului Bucure9ti, sper ca in curand 9i pe pagina a Primariei
Municipiului Bucure9ti de pe Facebook. va muljumesc participantilor de la
grupurile civice 9i de la ONG-uri, doamna Calistru, doamna Culescu,
doamna Popescu, de asemenea Direcjiei de mediu pentru participare,
doamnei Chirita. Sunt convinsa ca ne vom mai auzi pe aceste subiecte Tn
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cadrul 9edinjei Consiliului General de miercuri, cand se va adopta bugetul
institujiilor 9i Primariei Municipiului Bucure9ti.

Tnchei, Tncurajandu-va din nou sa mergeji 9i sa vi programati la
vaccinare sa mergeji sa va vaccinaji, fiindca tot am vorbit de parcuri astazi,
cred ca e important 9i vrem cu totii sa stam cat mai repede Tn aer liber fara
ma9ti, fara sa ne facem griji pentru sanatatea noastra 9i a celor dragi. va
multumesc mult si o zi frumoasa. Ne revedem Tn cadrul celorlalte comisii. La
revedere.

Declar sedinta Tnchisa

(

Pre9edinte, Secretar,

aie GeorgeCiceala Ana-Maria NicD

(


