Proces - verbal al 9edinjei Comisiei de Ecologie, protecjia mediului 9i
igienizare din cadrul CGMB din data de 31.05.2021, ora 11

Prezenta: Ciceala Ana Maria, Nicolaie George, Purcarea Sorin,

Gram Anamaria Alina, Mure§an Manuela, Maxim Marius catalin,
Comanici Ancuja Sorina.
§edinta comisiei se desfa9oara Tn mod mixt, prezenla fizica §i prin
mijloace electronice, printr-o platforma online de videoconferinA, conform
prevederilor H.C.G.M.B. nr. 94/2020.
Ordinea de zi: punctele nr. 7, 13, 14, 18, 23, 26, 33, 34, 35 9i 36 de
pe ordinea de zi a CGMB din 02.06.2021.

(

Au fost invitali sa participe directorii sau rezentanjii directorilor din
cadrul PMB, semnatari ai rapoartelor de specialitate.
Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria
Buna ziua 9i bine v-am gasit.

(

Suntem acum Tn 9edinja comisiei de ecologie 9i mediu. A9 vrea sa
Tncepem 9edinja cat mai repede deoarece am Tntarziat deja cateva
minute. Vom fi 9i live in curand Tn9edinA. vad ca lipsesc caliva colegi dar
totu9i suntem Ia 11:08 9i Tnacest moment avem cvorum, fiind prezenti 5
consilieri generali din totalul de 9, a9a Tncatputem Tncepe9edin{a 9i sper
ca pe parcurs sa ni se alature 9i colegii no9tri pe care i-am sunat Tntre
timp
Haideti sa ne uitam pujin pe ordinea de zi. Cred ca ati vazut pe email
convocarea si as vrea sa stabilim daca aceasta este ordinea de zi sau
sunt 9i alte puncte pe care vrei sa le dezbatem astazi. va rezum de la
9edinja de pe 2 iunie proiectele cu numarul 7, 13, 14, 18, 23, 26, 33, 34,
35 9i 36. Deci ar fi o ordine de zi destul de incarcata astazi pentru o singura
ora. Daca mai sunt 9i alte propuneri pentru a suplimenta ordinea de zi vi
rog sa va exprimali ca de obicei Tnchatul de webex. Scrieji Tnscriereala

cuvant 9i va dau cuvantul.injeleg ca nu sunt deocamdataTnscrierila
cuvant 9i deci nici propuneri pentru ordinea de zi 9i a9 ruga atunci tehnicul
sa votam ordinea de zi
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Domnilor consilieri, va rog sa va exprimali optiunea pentru aceasta
ordine de zi propusa. Numai domnii consilieri generali, va rog, sa T9i
exprime optiunea.
Deci avem 5 voturi pentru, din 5 consilieri prezenji. va muljumesc.
Ordinea de ziua a fost adoptata.

Haideji sa trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi. De fapt, inainte
de asta, regula ca de obicei pentru dezbatere este de a va Tnscriela cuvant

pe chat-ul de webexTn9edinIa. Alaturide noi la fiecare punctde pe
ordinea de zi vor fi direcjiile 9i domnii directori de la direcjiile respective
pentru a prezenta proiectele pe care le dezbatem astazi, vom vota,
(

bineTn+elesla sfar9itul dezbaterilor. Am avea Tn principiu cam 7-8 minute
pentru punctele 7, 13, 14, v-a9 propune ca apoi la punctele 18, 23 9i 26 sa
luam maxim cinci minute de fiecare iar apoi pentru punctele 33, 34, 35 91
36, care privesc rapoartele pe masurile din PICA sa luam 15 minute la final
9i sa votam dupa ce am dezbatut cele patru puncte, pe toate patru Ia final,
dar sa facem o singura dezbatere pe aceste rapoarte pe masuri din 2020.
Daca sunteji 9i dumneavoastra de acord cu aceasta Tmpar{irea timpului,
a9 zice sa Tncepem.

Primul proiect de hotarare este cel privind aprobarea programului

anual al finanjirilor nerambursabile
de la bugetullocal al
(

municipiului Bucure9ti pentru activitijile nonprofit de interes local
aferent anului 2021 conform prevederilor legii 350/2005privind

regimul finanjirilor nerambursabiledin fonduri publice alocate
pentru activitali nonprofit de interes general cu modificarile9i
completarile ulterioare.

Alaturi de noi astazi sunt doamneledirector adjunct §i director
programe de la ... O.K. 9i doamna Alina Mlihai,expert la Direcjia de ONGuri. va rog sa va deschideji microfonulde acolo. Dumnealor pot prezenta
cumva aceasta propunere Tncateva cuvinte daca doriji 9i apoi iau Tnscrieri
la cuvant de pe chat. Muljumesc.

Doamna Expert Mihai Alina – Directia de ONG-uri

Pot sa Tncep?in conformitatecu articolul 15 din legea 350 pe 2005
privind regimul finantarilor nerambursabile acordate de la bugetul
municipiului Bucure9ti pentru activitali non-profit, avem obligajia ca 9i
autoritate finan{atoare ca in termen de 30 de zile de la adoptarea bugetului
sa aprobam un raport... un program anual propriu care se publica Tn
Monitorul Oficial partea a 9asea. Acest program nu obliga autoritatea

finantatoare sa 9i jina aceasta procedura de selecjie. in bugetul
municipiului Bucure9ti aprobat prin HCGMB 121, daca nu ma Tn9el,este
prevazuta suma de 1,4 milioane RON pentru proiecte destinate unor

activitali non profit pentru domeniul protec+iamediuluiTnconjurator9i a
animalelor. in acest moment proiectul de hotarare privind regulamentul
finan+arilor nerambursabile se afla Tndezbatere publica, a fost diseminat

(

catre toate organiza+iileneguvernamentalede profil pe care le avem Tn
baza de date a Municipiului Bucure9ti 9i pe care o gestioneaza directia
noastra. Tnmomentul de fala nu am primit decat o singura propunere de
Tmbunatalirea proiectului de act normativ, din ce 9tiu exista 9i Tnparalel
un chestionar prin care organiza+iileneguvernamentaleT9i pot exprima
sugestiile,

opiniile,

recomandarile

pe care, pentru a putea Tmbunatati

proiectul de act normativ, Ie a9teptam 9i de program cam atata e ca este
o procedura pur legala care ne obliga ca in termen de 30 de zile sa fie

acestea adoptate, repet fara a fi obligata autoritateafinantatoaresa
deruleze 9i procedura de selecjie.

(

Doamna Presedinte Ciceala Ana-Maria

Da, dar proiectul trebuie sa se Tntampledeci va fi demarata §i
procedurade selectie. Am doar un minut maximde facut §i eu cateva
observatii 9i apoi iau, ca vad ca s-a Tnscrisdoamna Comanici la cuvant.
Am sustinut Tncalitate de consilier general aceasta alocare pentru anul
2021 pe cele doua domenii in urma dezbaterilor facute pe bugetul

municipiului Bucure9ti Tn cadrul discujiilor din ianuarie pe buget cu ONGurile invitate 9i apoi Tncadrul comisiei de mediu cand am dezbatut bugetul,
am apreciat ca anul acesta datorita restricjiilor bugetare nu pot fi finanjate
mai multe domenii, Tnsasper ca anul viitor sa fie finantate toate domeniile
cu o suma mult mai generoasa, adica eu a9 prefera sa fie chiar de 10 ori
mai mare daca s-ar putea la anul. Oricum este destul de tarziu Tntimpul
anului 9i calendarul este foarte strans 9i vreau 9i eu sa Tncurajezinca o
data toate ONG-urile din aceste domenii sa participe la dezbaterea care

Z/3

se Tncheie pe 10 iunie privind transmiterea observa+iilorlor pe acest
regulament, el se afla pe saitul PMB. iI gasiti la dezbatere publica acolo.
Vi rog din nou 9i pe dumneavoastra de la Direc+ie sa iI faceti, sa TI
mediatizaji din ce in ce mai mult fiindca mai este numai o saptamana,iar
dezbaterea va fi una reala pe acest regulament, vom organiza ori primaria
ori in cadrul comisiei de mediu pe 8 iunie o dezbatere privind acest
regulament, dar pana atunci va rog sa transmiteji catre Primaria
Municipiului Bucure9ti observajiile scrise pe orice punct al regulamentului.

Bun. Inca o data, doamna Comanici. Aveji 3 minute pentru interventia
initiala pe acest proiect 9i inca un minut daca aveti o interventiede
raspuns. Vom lua conform regulamentului in vigoare aceste Tntrebari
interpelari din cadrul comisiei, a9a Tncatva rog sa ii deschideti doamnei
Comanici.
(

Doamna ConsilierComanici Ancuta Sorina
Buna ziua. Buna ziua. Am intrat mai tarziu, fmi cer scuze, acum am
Tnjeles proiectul supus astazi discu+iei. Am injeles ca in dezbatere
urmeaza regulamentul 9i nu proiectul supus astazi discujiei. O alta
Tntrebare ar fi probabil Tn regulament sau unde va trebui constituita o
comisie de selec+ie sau ale a proiectelorl, nu? cand se va constitui
aceasta selecjie? Va fi prinsa Tnregulament? Pentru doamna director sau

(

Doarnna Expert Mihai Alina – Direcjia de ONG-uri
Buna ziua, buna ziua. Este cuprinsa Tnregulament aceasta comisie.
Va fi o comisie de specialitate forman din reprezentanji ai aparatului de
specialitate al primarului general, din consilieri generali din cadrul comisiei
de ecologie, fiind comisia de specialitate a CGMB 9i de trei reprezentanji
ai societalii civile, ONG-uri cu expertiza de cel pujin trei ani in domeniile

pentru care se acorda finanjarea, o comisie mai ampla care sa poata
analiza acest proiect.

Doamna Consilier Comanici Ancuja Sorina
Din cate persoane?
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Doamna Expert Mihai Alina – Directia de ONG-uri
Noua persoane.

Doamna Consilier Comanici Ancuta Sorina
Noua persoane. cali consilieri generali sau cali?

Doamna Expert Mihai Alina – Direcjia de ONG-uri
Trei consilieri generali.
(

Doamna Consilier Comanici Ancuta Sorina
Consilierilor generali, a9a, va rog.

Doamna Expert Mihai Alina – Directia de ONG-uri
Trei din aparatul de specialitate, trei reprezentan+iai aparatului de
specialitate al primarului general 9i trei organizaIii neguvernamentalecu
expertiza Tndomeniu.

Doamna Consilier Comanici Ancufa Sorina
(

gi a zis ceva cu reprezentanti ai comisiei de ecologie, comisia
aceasta de specialitate.
Doamna Expert Mihai Alina – Directia de ONG-uri
Da da da. Si am propus pentru ca ace9tia, consilierii generali au, din
comisia de ecologie, au specialitatea necesara pentru a evalua astfel de
proiecte.

Doamna Consilier Comanici Ancuja Sorina
Eu nu am specialitatea Tnacest punct, in domeniu 9i sunt in consiliu,
in comisie ca noi suntem propu9i politic. Bine, sunt jurist, dar nu am ..
/

-)

I
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Doamna Expert Mihai Alina – Directia de ONG-uri
Comisie de specialitate, la modul acesta.

Doamna Consilier Comanici Ancuta Sorina

Numai pujin, ca logica mea este urmatoarea.N-ar trebui sa
specificam Tnregulament consilier general din cadrul comisiei X sau Y, ca

nu ar fi O.K. Trei consilieri generali 9i fiecare partid sau cum s-or face
propunerile, hotarasc ei cine se intre Tnaceasta comisie.ca daca puneji,
eu nu cred ca exista vreo comisie la nivelul municipiului Bucure9ti Tncare

spune clar ca acolo unde trebuie sa intre consilieriigenerali, trebuie

(

obligatoriu sa fie membri ai unei comisii, eu fiind, facand parte din aceasta
comisie, adica ar trebui sa ma...

Doamna Expert Mihai Alina – Directia de ONG-uri

Da. Noi ne-am gandit, Hindvorba de comisia de specialitatea
CGMB...

Doamna Consilier Comanici Ancuta Sorina
E altceva. Comisia de specialitate a CGMB discuta 9i avizeaza doar

proiectelede pe ordineade zi, deci acel regulament,cand va intra in
(

§edinta Consiliu General oricum va intra in comisie ca si aceasta, acesta,

dar in in cadrul comisiei respective, cum va fi prins Tn program sau
regulament, nu ... cred ca ar trebui sa spunem consilieri generali din care
fac parte din Comisia de specialitate a Consiliului, parerea mea ca nu ar fi
O.K. Poate vor 9i aIjii. Asta e deja punem ni9te conditii 9i nu a mai vazut
pana acurna sincera sa fiu ca 9i criteriu consilieri generali care fac parte
din anumite comisii 9i nu astea de specialitate sa spunem ca trebuie sa fie
obligatoriu din Comisia juridica din Comisia ecologie sanatate 9i a9a mai

departe. Adica Tntelegeli ce vreau sa zic. Gata. Vedem la momentul
respectiv, dar eu consider pe ca nu ar trebui a9a, ca nu nu ar fi O. K. Poate

vor fi alji consilieri,poate noi de exemplu,eu care sunt, fac parte in
aceasta comisie sa zicem, nu vreau sau nu pot sa intru Tncomisia aceea
care va fi reglementata prin raportul asta respectiv, regulament.
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Doamna Expert Mihai Alina – Directia de ONG-uri

Da. V-am spus, asta a fost gandirea noastraa directieifiind vorba
de comisia de specialitate, ne-am gandit ca ace9tia sunt consilierii care
pot analiza.

DoamnaConsilierComaniciAncufa Sorina
Nu e comisie. Comisie de specialitate, da Tntradevareste a noastra

cea din ConsiliulGeneral, unde noi oricum pe lege, pe cod, avizam 9i
discutam toate proiectele care intra pe ordinea de zi, supuse votului
consilierilor generali, deci oricum va ajunge Ia noi, dar ca sa facem parte
din comisia respectiva, nu trebuie sa in gradini doar la membrii consilierii
generali membrii Tncomisia aceasta. Asta e punctul meu de vedere ca 9i

(

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana-Maria
Bun. Muljumesc. injeleg ca nu mai sunt alte intervenIii ale colegilor.

Haidejitsa trecem la vot. Vi supun la vot proiectul cu numarul 1
de pe ordinea noastra de zi.
(

Avem 7 voturi pentru din 7 consilieri prezenji.
Avizul este favorabil pentru acest proiect de hotirare.

Trecem la proiectul de hotarare cu numarul 2 de pe ordinea noastra

de zi 9i anumeproiect de hotarareprivind transmiterea
din
administrarea Consiliului Local al sectorului 3 in administrarea

Administrajiei Lacuri Parcuri 9i Agrement Bucure9tia imobilului
situat TnCaleaVitan 154-158.
Pentru acest proiect sunt invitati Directia Patrimoniudoamna
Per9unaru, arhitectul 9ef 9i Mihaela Chirita de la Directia de Mediu. Ma

Tnscriu9i eu la cuvant pentruacest proiect9i va rog sa va Tnscrieji9i
dumneavoastra la cuvant. Vreau sa spun ca ma bucur foarte mult ca avem
astazi pe ordinea de zi a comisiei un prim pas pentru realizarea unui nou
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parc, unei noi zone verzi TnCalea Vitan, langa stadionul Olimpia. Acest
teren este administrat Tn prezent de ADP sector 3. Astazi propunem
trecerea lui in administrareaALPAB 9i a9a cum spune articolul 1 din

proiectul de hotarare, scopul este amenajareaunui nou parc, v-a9
menjiona 9i ca in bugetul de anul acesta a fost cuprins un pre-SF pentru

parc Vitan, a9a ar trebui sa se numeascanoul parc, de 40.000 de lei 9i
500.000 de lei pe credite de angajament. Sper ca la o rectificare bugetara,
dupa ce acest proiect de crearea unui nou parc in Bucure9ti sa fie alocate
mai multe fonduri pentru anul acesta astfel Tncatconcursul de proiecte pe

care 9i eu 9i colegii de la PNL l-am propus pentru amenajare,sa se

(

Tntample mai degraba anul acesta decat la Tnceputul anului viitor. §tiu ca
e din scurt dar cred ca putem sa facem acest efort. Proiectul de astazi vine
la capatul a doi ani de eforturi ale locuitorilor din zona care daca va amintiti
in 2018 au inceput o petijie 9i am depus Tn numele lor o petitie la Primaria
Capitalei catre primarul general cu 780 de semnaturi olografe Tnacea clipa

in august 2019 pentru crearea acestui parc, nevoia este reala, cetatenii
de acolo ne spun de doi ani ca nu vor blocuri a9a cum a propus Consiliul
Local sector 3 si vor un nou parc in acea zona 9i ma bucur nespus de mult

ca astazi avem posibilitatea sa avizam favorabil acest prim pas pentru
crearea parcului Tn9edinja noastra de comisie. Din ce am injeles, poate
ne poate confirma cineva din aparatul primariei, inclusiv fonduri prin PNRR
au fost cerute pentru crearea de spajii verzi din Bucure9ti 9i bineTnteles

acest teren care aparjine de municipalitatede, practic e terenul tuturor

(

bucure9tenilor, va putea sper sa beneficieze de fonduri din PNRR, daca
nu, primaria trebuie sa aloce aceste fonduri. Bun. injeleg ca nu sunt inca
Tnscrierila cuvant pe acest proiect de hotarare. Doamna Per9unarucare
9tiu ca a lucrat 9i dumneaei pe acest proiect, daca vrea sa ne spuna cateva
cuvinte.

Doamna Director Executiv Per$unaru Mariana – Direcjia Patrimoniu

Buna ziua. Este vorba despre un proiect de hotarare prin care un
teren domeniu public al municipiului Bucure§ti trece din administrarea
Consiliului Local Sector 3 in administrarea ALPAB, in vederea crearii unui
parc. Dupa cum s-a vazut 9i Tn raportul de specialitate, terenul este
conform reglementarilor urbanistice Ia data prezentei TnV1 parcuri. El este
utilizat Tn prezent de Consiliul Local Sector 3 prin ADP ADPB SA Sector 3
si urmeaza ca transferul sa se faca sa se faca Tntrecele doua institutii:
Consiliul Local Sector 3 prin ADPB 9i ALPAB. in ceea ce prive9te utilizarea
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terenului de catre ADPB au existat Tntrecut asa cum si doamna consilier
Ciceala a explicat, inca din 2019 daca nu ma Tn9el,un proiect de hotarare
ale Sectorului 3 de fapt hotarare a Sectorului 3 prin care se cerea

Consiliului General al Municipiului Bucure9ti se aprobe trecerea din
domeniul public in domeniul privat a acestui teren 9i a construcjiilor aflate
pe acel teren Tnvederea demolarii 9i transformarii zonei respective Tntr-un
centru de afaceri, locuin+e,dezvoltare imobiliara ceva. Proiectul nu a ajuns
pe ordinea de zi a Consiliului General cum a solicitat sectorul 3, deci la
momentul respectiv exista posibilitatea ca sectorul sa, adica facusera
analiza 9i terenul nu mai era necesar pentru a fi folosit de ADP.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana-Maria

(

Muljumesc mult, doamna Per9unaru. Avem o Tnscrierela cuvant de
la doamna consilier Comanici 9i va rog, doamna Comanici, 3 minute
inijiale 9i 1 minut de raspuns daca e nevoie.

Doamna Consilier Comanici Ancuja Sorina
Buna ziua. O singura Tntrebarea9 avea ca sa mai Tn+elegem.Nu era
necesara aprobarea Consiliului Local sector 3 pentru ca ei sa renunte, sa

fie de acord sa renunte la administrareaterenului, nu trebuia o
corespondenta Tntre Primaria Municipiului Bucure9ti 9i Primaria Sectorului
3?
(

Doamna Director Executiv Per$unaru Mariana – Directia Patrimoniu
Buna ziua. Corespondenta a existat, raspunsuri nu s-au primit, Tnsa
conform legislatiei Tnvigoare Ia data prezentei, acest acord nu mai este
necesar. De la modificarea codului civil, inca din anul 2011-2012, nu mai
este necesar acordul administratorului.

Doamna Consilier Comanici Ancuta Sorina

Am Tnteles.Multumesc

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Multumesc si eu.

Dacanu mai sunt Tntrebari,supun la vot proiectul cu numarul 2
de pe ordinea noastra de zi 9i punctul numarul 13 de pe ordinea de
zi a Consiliului General privind aceasta transmitere in administrare.
Cu 5 voturi pentru 9i 2 abjineri, proiectul a primit aviz favorabil.
va multumesc foarte mult pentru susjinerea acestui proiect 9i eu in
calitate de initiator.

(

A9 vrea sa trecem la urmatorul proiect fiindca suntem pujin Tntarziati
si anume proiectul cu numarul 3 pagina noastra de zi, 14 pe ordinea de zi

a Consiliului,proiect de hotirare privind amplasarea de echipamente
pentru exercijii fizice tip calisthenics Tnspajiile verzi din Bucure9ti
aflate in proprietatea municipiului Bucure9ti 9i administrarea
Administrajiei Lacuri Parcuri 9i Agrement Bucure9ti.
Pentru acest proiect avem alaturi de noi cred Direc+iade Mediu,
avem pe doamna Manuela Mure9an, inijiatoarea acestui proiect. va rog,
doamna Mure9an daca puteti sa ne prezentaji proiectul Tntr-un minut, iar
apoi interven{iilecu acela9i calup de timp, cu Tnscrierepe chat. Muljurnesc.

Doamna Consilier Mure9an Manuela
(

Buna ziua. Acest proiect creeaza doar cadrul legal prin care aceste
aparate pot fi amplasate pe spajiu public. El a fost, deci nu presupune ca
sa identificam noi acum unde vor fi amplasate 9i nici costurile aferente,
creeaza numai cadru legal. Acest proiect a fost pus in dezbatere publica.
Eu am scris acest proiect la cererea cetajenilor. Nu a fost ini{iativa mea
suta la suta, sunt o persoana destul de sedentara dar reprezint
bucure9teni 9i atunci am Tmbrali9atpropunerea cetajenilor. Probabil ca
numele este destul de sofisticat pentru mul{i dintre noi, dar de fapt sunt
ni9te aparate care ajuta foarte mult mi9carea Tnaer liber, ca sa ma exprim
mai putin academic, sunt precum batatoarele de covoare din copilaria
noastra 9i care au disparut acum, nu afecteaza cu nimic spaliu verde in

sensul ca ele pot fi amplasateTnspajiu verde pe spa+iileverzi fara a fi
nevoie de interventii gen betonari sau alte alte amenajari 9i cum am mai
spus a fost Tndezbatere publica,conform legii, timp de o luna 9i nu am
10

primit decat sus+ineredin partea cetatenilor. Daca aveti Tntrebari,eu va
raspund cu cel mai mare drag.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Multumesc foarte mult, doamna Muresan. Cred ca ne dorim cu totii
bucure§tenii,tind sa fie mai sanatosi.

Am o inscriere la cuvantdin partea doamneiComanici.va rog,
doamna Comanici. Trei minute initial.

DoamnaConsilierComaniciAncufa Sorina

(

Poate ar trebui spus ca in cadrul comisiei de sanatate Ia care a
participat 9i doamna consilier general Mure9an,doamna Lipa a pus o
’Fntrebare Tn sensul ca daca au fost discutate si s-au luat. s-au avut Tn
vedere Ia, in cadrul acestor discutii Pi speciali9ti care sa recomande sau
sa dea OK-ul pe aceste aparate, am Tnjeles de la doamna Mure9an ca ar
fi zis ca da, pentru ca totu9i aceste aparate, recunosc, am intrat 9i eu pe
net sa le vad ca nu, §i eu sunt mai sedentara decat doamna Muresan,
cred, nu e chiar ca o bari de batut covoare si asta era un subiect, adica
daca au fost consulta li speciali9tii, ca sa nu facem rau TnIoc de bine 9i ca
toata lumea asta 9tie despre ce este vorba iar al doilea aspect a fost ca se
dore9te sau se prc>puneca ace9ti bani pentru acest proiect sa fie prin9i Tn
bugetul anului 2022, doamna Mure9an, nu?
(

Doamna Consilier Mure9an Manuela
Eu cred ca aceasta ar fi orizontul de timp maxim. Acum Tntelegem 9i
situatia financiara Tncare se afla Primaria Bucurestiului. Eu am tinut foarte

mult sa nu dau foarte multe detalii Tnacest proiect, cum am spus este un
proiect cadru, tocmai pentru ca nu este apanajul unui consilier general sau
al Consiliului General sa recomande un anumit tip de aparate sau un
anumit producator sau o nrma care cornercializeazaasa ceva, indiferent
daca e din !ara sau din afara !arii. De asemenea, privind impactul financiar
9i cand m-am referit Ia batatorul de covoare, a fost cumva redus Ia minim
pentru ca un asemenea aparat care este foarte complex daca vrem gi
foarte simplu daca nu vrem, poate fi amplasat 9i pe o suprafata sa zicem
de 10 mp, adica Tn coljul unui bloc daca este Tnspajiu administrat de
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Primaria Bucure9ti. Eu am vrut numai sa creez cadrul legal astfel Tncatla

solicitarile cetajenilor 9i prin studiile facute de aparatul primariei sa
identificam aceste spaIii verzi unde pot fi amplasate asemenea aparate.
Legat de faptul ca m-am consultat, evident ca eu m-am consultat pentru

ca eu preiautoate cererile cetajenilor,dar nu sunt nu 9tiu un filozof din
antichitate 9i nici vreun om de 9tiin@din Evul Mediu ca sa le 9tiu eu pe
toate 9i atunci evident ca primul pas a fost sa ma consult cu speciali9tii 9i

mai ales cu cei care deja folosescasemeneaaparate.Ele sunt o
normalitate Tn Europa. Deci, cum avem leaganele de copii Tn9i locurile de
joaca, a9a sunt in Europa 9i asemenea aparate. ca la noi ...

DoamnaPre9edinteCicealaAna Maria

(

Mulljumescu mult, doamna Mure9an. Au trecut trei minute pentru
ambele colege. Doamna Comanici. aveji un minut.

Doamna Consilier Comanici Ancuta Sorina
Doamna Mure9an, proiectul este bun.

Doamna Consilier Mure$an Manuela
Muljumesc.
(

DoamnaConsilierComaniciAncuja Sorina
Dar haideli sa facem mai mult. La momentul respectiv, cand va fi sa
initiem, sa aplicam acest proiect, haideti ca doamna Lipa a zis bine ce a
spus. La momentul respectiv, sa faceti o Tntalnirecu speciali9ti.cand zic
specialist, ma gandesc la kinetoterapie ...

Doamna Consilier Mure9an Manuela
Nu la doamna Lipa, care nici nu 9tie ce sunt.

Doamna Consilier Comanici Ancuta Sorina

Mda. Doamna consilier Mure§an, mda
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DoamnaConsilier Mure$anManuela

Pai daca a spus ca sunt in Herastrau. E clar ca face o confuzie
g ravi .

DoamnaConsilierComaniciAncuja Sorina

(

Nu, nu. Sigur 9tia despre ce este vorba. Speciali9ti sunt
kinetoterapeu+ii 9i a9a mai departe. Hai sa promiteli ca la momentul
respectiv chiar o sa discutam cu ni9te speciali9ti ca sa vedem cine are
voie. Eu va spun clar, eu daca ma uit, eu n-o sa am voie sa fac, ca eu am
probleme cu coloana. Adica ar trebui sa intreb: am voie sa fac, sa ma duc
sa fac sportul respectiv pe barele respective? Adica ideea nu este proasta
9i atata, la momentul respectiv sa consultam 9i ni9te speciali9ti

kinetoterapeujisau care or mai fi. In rest, proiectuleste foarte bun.
Felicitari.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
O.K. Muljumesc.

Doamna Consilier Mure9an Manuela
(

intotdeauna voi pune in dezbaterea publica 9i a speciali9tilor orice
proiect al meu. Muljumesc pentru sus+inere.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Multumesc, doamna Muresan. Multumesc doamna consilier
Comanici.

Haideti, va rog, sa supunem la vot acest proiect de hotarare.

Avem 7 voturi pentru din 7 colegi prezenji. Aviz favorabil pentru
acest proiect. va muljumesc frumos.
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Trecem la proiectul cu numarul 4 pe ordinea noastra de zi, 18 pe

ordineade zi a Consiliuluiprivind imputernicirea expresa a Consiliului
Local Sector 2 sa hotarasca in condijiile legii cu privire la Tncheierea

unui protocol de colaborare cu Administra jia Najionala a Apelor
Romane in vederea realizirii unor investitii de utilitate si interes
public local privind amenajarea, reamenajarea zonelor aferente
malurilor de lac, inclusiv zonele verzi 91insulele de pe raza sectorului
2 al municipiului Bucure9ti.
Pentru acest proiect de hotarare, Tnteleg ca ar fi de la Directia
Generala Servicii Publice cineva, domnul lstrate alaturi de noi? Sau nu a
intrat Tn9edinji? O.K. Bun. Eu am citit proiectul, mi se pare buna aceasta
propunere, avand Tnvedere ca malurile lacurilor din Bucure9tisunt pana
(

la urma amenajatedestul de prost in acest moment 9i cateodata nici
macar nu sunt puse Tn siguranla pentru cei care se plimba Tnacele zone,
in general, nu numai TnSectorul 2, cu siguranta va trebui sa facem investijii
in acest domeniu Tnurmatorii ani 9i v-a9 propune un aviz favorabil pentru
acest proiect. Avem o Tnscriere la cuvant din partea doamnei Consilier

Comanici. va rog, doamna Comanici.

Doamna Consilier Comanici Ancuta Sorina

(

Eu doar o singura Tntrebarea9 vrea. Nu 9tiu daca neaparat colegii
no9tri ar putea sa ne raspunda, ca este un proiect initiat de Sectorul 2. Noi
votam doar doar Tmputernicirea.uitandu-ma pe materialelecare ne-au
fost transmise, nu se face nicaieri referire la materialele trimise de catre
Sectorul 2 la o discu+iesau o adresa de la Apele Romane. Este Tntr-adevar
un proiect de protocol, pe care I-am citit, dar uitandu-ma in toate 9i Tn

proiectul aprobat de catre Sectorul 2, Consiliul Local Sector 2 9i actele
anexate, nu am regasit nici un feI de comunicare cu Ape Romane. gi asta
era Tntrebarea mea: so fi discutat, adica cel de la Apele Romane 9tiu de
acest protocol? A fost o coresponden P, o discutie cu dumnealor? Nu 9tiu
cine poate sa fmi raspunda.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Domnul lstrate? Din paeate directorul direetiei utilitati publice nu este
alaturi de noi, dar nu sunt convinsa ca nici dumnealui ar fi 9tiut raspunsul
fiindca Tntradevarnici eu nu vad Tncorespondenla aceasta acest dialog
Tntre Sectorul 2 9i Apele Romane, dar o presupunere ar fi totu9i ca ei au
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discutat altfel nu a9 nu 9i ar fi pierdut timpul iniliand un protocol de
colaborare, ma gandesc.

DoamnaConsilierComaniciAncufa Sorina
Noi ii ajutam sau Tnsfar9it 9i probabil va trece acest proiect. Dar inca
o data, exact cum aji spus 9i dumneavoastra, nu se face referire la niciun

proiect, nicio discu+ie ... eventual pana miercuri la 9edinta, poate
completeaza documentele 9i le primim 9i noi pe mail. Muljumesc.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
(

Am putea sa le aducem o Tntrebaredin partea comisiei, sunt de
acord cu dumneavoastra.

Doamna Consilier Comanici Ancuja Sorina
Haideji sa trecem la vot pentru acest proiect, va rog.

Aveam 5 voturi pentru 9i doua abtineri pentru acest proiect de
hotarare. El a primit aviz favorabil.

$i v-a9 ruga sa trecem mai departe. Mai avem un sfert de ora.
Proiectul cu numarul 23 pe ordinea de zi a 9edintei din 2 iunie, cu numarul
(

5 pe ordineanoastra de zi avem hotarare privind transmiterea din
administrarea Administrajiei Lacuri, Parcuri 9i Agrement Bucure9ti
in administrarea Direcjiei Generale de Arhitectura Peisagistici 9i
Monumente de For Public a construcjiei C8 ce reprezinta parte din

imobilul Parcul Carol I situat Tn strada CandianoPopescu nr. 4,

sector 4.

injeleg ca este vorba despre o cladire care ar trebui sa fie amenajata

de catre Direc+iade monumente ca 9i grup sanitar. Este un grup sanitar
dezafectat 9i dumnealor vor sa o foloseasca pentru a deservi ansamblul
mausoleul memorialul Eroilor Neamului 9i hemiciclul din jurul cladirii
memorialului, cu destinajia aceasta de grup sanitar. Sunt interventii? va

rog sa va Tnscriejila cuvant,dacasunt pe chat.injelegca nu sunt
interventii
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Atunci va rog domnul Dragomir sa supunem la vot.

Bun.Avem 7 voturi pentru, nicio abjinere. Proiectul a primit aviz
favorabil.
Multumesc.

A9 vrea sa trecem rapid la urmatorul proiect de hotarare privind

Tmputernicirea expresi a Consiliului Local Sector 2 si hotarasca, in

condijiile legii, cu privire la aprobareaparticipariiTnconsorjiul de
beneficiari
(‘

9i implementarea

proiectului

“DivAirCity

– Puterea

diversitalii 9i a incluziunii sociale ca mijloc de reducerea poluarii
aerului 9i de realizare a legiturii urbane verzi in ora9ele neutre din
punct de vedere climatic” finanjat prin Programul Orizont 2020.
Pentru acest proiect de hotarare o avem alaturi de noi pe doamna
director a Direcjiei Management Proiecte cu Finantare Externa, doamna
lsabela Popescu. A9 avea o Tntrebare pentru dumneaei, fiindca nu aveam

foarte mult timp la dispozitie.ii rog pe colegii consilierisa se Tnscriepe
chat rapid, pentru a putea dezbate Tn cele 10 minute ramase si cele 4
proiecte pe PICA. Eu a9 vrea sa o Tntrebpe doamna Popescu daca ne

(

poate prezenta Tnjumatate de minut acest proiect al sectorului 2 Tmpreuna
cu... e un proiect mai mare din ce am citit 9i sa ne spuna exact ce activitati
sunt prevazute de catre sectorul 2 in acest proiect. Mie nu mi-a fost clar
citind documentajia, erau prevazute mai multe activitati, dar nu am Tnteles
care vor fi facute de catre noi, de catre Bucuresti, nu de catre alte orase
Multumesc

Doamna $ef Serviciu Popescu lsabela – Directia Management
Proiecte cu Finantare Externa
Buna ziua. Avem Tn informatiile privind acest proiect, Ie avem gi noi
din raportul de specialitate al celor de la Primaria Sectorului 2, respectiv
Sectorul 2 va desfa9ura activitali de coordonare 9i de management in
acest proiect, implicarea participativa, comunicare 9i diseminare. Proiectul
a fost propus la finantare din ce am TntelesTnanul 2020 luna februarie 9i
a fost aprobat pentru finanjare in luna decembrie, in cadrul programului
Horizon 2020. Sectorul 2 are nevoie de aceasta aprobare a Consiliului
General in conformitate cu codul administrativ pentru a putea semna Tn

continuare acordul de Grand 9i toate documentele necesare pentru
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Tncepereaimplementarii proiectului. Ca urmare, implicarea municipiului
Bucure9ti nu este implicare financiara a municipiului Bucure9ti Tn acest
proiect. Deci Tntreaga responsabilitate este sectorului 2 al municipiului
Bucuresti.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

O.K. Multumesc. Avem Tnscrieri la cuvant? Doamna Comanici?
Tntelegca v-aji Tnscrisla cuvant. va rog, un minut pentru ca mai avem de
dezbatut 4 proiecte.

(

DoamnaConsilierComaniciAncuta Sorina
Mai pujin de un minut. intrebarea mea este nu ar fi trebuit sa solicite

aceasta Tmputernicirecolegii de la sectorul 2 Tnaintesa aplice? in
momentulTn care 9i-au manifestatintenjia? §i nu ulterior? ca a9a am
injeles din ce aji spus dumneavoastra, doamna director.

Doamna $ef Serviciu Popescu lsabela – Direcjia Management
Proiecte cu Finantare Externa

Finan+area a fost obtinuta, Tnsa ei nu pot sa semneze niciun
document pana nu primesc Tmputernicireade la Consiliul General al
Municipiului Bucure9ti pentru a se asocia Tncadrul proiectului. Practic, se
(

solicita

aprobarea

Consiliului dupa

ce exista o certitudine

privind

finan+area respectiva pentru ca altfel daca ar fi ... de proiecte, atunci ar fi
prea multe solicitari.

Doamna Consilier ComaniciAncuta Sorina
Din cate 9tiu eu, inainte sa... ca un un Consiliu Local sa participe Tn

asociere cu oricine, nu neaparatTnaintea...cand prime9tefinantarea ci
chiar Tnainte,cand se fac primele demersuri primele proceduri, eu 9tiu ca
atunci ar fi trebuit sa se solicite aceasta Tmputernicire.
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Doamna $ef Serviciu Popescu lsabela – Direcjia Management
Proiecte cu Finantare Externa

Nu s-au asociat. Ei, in momentul acesta nu au semnat niciun
document. Ei au doar semnate ni9te intenjii 9i Tn momentul Tn care
finanjarea devine certa, semneaza 9i... se semneaza9i acord de grant 9i
acord de asociere dupa ce primesc de la Consiliul General acordul.

Doamna Consilier Comanici Ancuta Sorina
Deci nu s-a facut niciun demers momentan, spLInejidumneavoastra.
(

Doamna $ef Serviciu Popescu lsabela – Directia Management
Proiecte cu Finantare Externa

Nu, nu. Doar au certitudineafinanlarii. Finan+areaeste aprobata.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Muljumesc.

Haideji sa supunem la vot, daca este toati lumea de acord, va
rog
(

Cu 5 voturi pentru 9i 2 abjineri proiectul la primit aviz favorabil.

va multumesc.

Trec rapid mai departefiindca urmatoarelepatru proiectesunt
hotarari privind aprobarea rapoartelor referitoare la stadiul realizarii
masurilor din planul integrat de calitatea aerului Tnmunicipiul Bucure9ti Tn
2018-2022 9i sunt hotarari privind raportul aferent trimestrul trei al anului
2020, acesta ar fi punctul 33 pe ordinea de zi a 9edintei de consiliu de pe
2, apoi hotararea privind raportul referitor la stadiul de realizare aferent
trimestrului patru 9i doua hotarari care par la feI din punctul meu de vedere
pe rapoarte, dar vad ca menjioneaza alte hotarari ale Consiliului General.
Poate ne explica doamna director Chiri@ de ce sunt diferite punctele 35 9i
36 de pe ordinea de zi sau poate e o eroare materiala acolo. Doamna

directoare Chirila este alaturi de noi pe acest proiect. Buna ziua. Ii rog pe
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colegi sa se Tnscriela cuvant pentru ca mai avem 5 minute. va rog,
doamna Chirila.

Doamna Stanciu Marina – Direcjia de Mediu
Buna ziua. Marina Stanciu sunt. Expert in cadrul Direcjiei de Mediu.
Ultimele doua proiecte nu sunt, nu e nicio eroare materiala. Fac referire
unul la raportul anual pentru planul integrat de calitatea aerului 9i ultimul
cel de la punctul 36 se refera la planul de menjinere a calitaIii aerului Tn
municipiul Bucure9ti. E tot raport anual.

(

DoamnaPre$edinteCicealaAna Maria
Da da da da. Am injeles acum. §i sunt 2 hotarari de consiliu general
diferite. ...715 9i stadiul este 325 ca hotarare.

Doamna Stanciu Marina – Direcjia de Mediu
Da. Sunt hotarari diferite, sunt planuri diferite.

Doamna Pre9edinteCiceala Ana Maria
injeleg ca nu sunt Tnscrierila cuvant.
(

Doamna Stanciu, pe mine m-ar interesa mai pujin ce s-a Tntamplat
in anul 2020 pe acest proces de Tmbunatalirea calita+iiaerului conform
planului, sunt la curent, dar m-ar interesa ce masuri aveji pentru perioada
imediat urmatoare foarte urgente Tnplan pentru calitatea aerului? Daca ne
puteji spune 2-3 macar pentru aceasta vara sau pentru sfar9itul anului, la
ce lucraji?

Doamna Stanciu Marina – Directia de Mediu
Am inijiat deja procedura de achizi{ie pentru elaborarea unui nou
studiu de calitatea aerului, care va sta la baza elaborarii unui nou plan
integrat de calitatea aerului. Pentru moment suntem Tnfaza de consultare
de pia@ 9i dupa aceea urmeaza celelalte etape care !in de procedura de
achizitie
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DoamnaPre9edinteCicealaAna Maria
Oi cand va fi demarata, pusa pe SEAP achizijia? cand estimaji?

Doamna Stanciu Marina – Direcjia de Mediu
Nu forte tarziu. Zilele acestea ar trebui sa primim raspunsurile de la

operatorii economici 9i consultarea de pia@ s-a Tncheiatvine pe 28.
Probabil astazi, saptamana viitoare primim observajiile 9i dupa aceea
pregatim documente. O parte sunt pregatite, dar trebuie sa le finalizam,
deci Tncurand trebuie sa se Tntample,in cateva saptamani probabil sau ...
(

DoamnaPre9edinteCicealaAna Maria
Deci asta ar fi principala masura ... studiu de calitate a aerului, care
sa stea la baza noului plan.
Doamna Comanici, aveji o interventie 9i doua minute maxim, va rog.

Doamna Consilier Comanici Ancuta Sorina
Da. Am o Tntrebare pentru doamna de la Directia de Mediu. Aji spus

la un anumit momentca urmeaza un nou plan, un nou PICA practic, un
nou plan de integrarea calitatii aerului 9i Tntrebareamea este ce se
(

Tntampla cu acesta care acuma este Tnvigoare 9i care a fost Tndezbatere,
toate parjile au luat parte 9i a9a mai departe 9i este obligatoriu a se finaliza

in anul2022.
Doamna Stanciu Marina – Direcfia de Mediu
Acest plan merge in continuare, deci noi solicitam responsabililor cu
implementarea masurilor prevazute Tnplan, deci solicitam sa ne transmita
stadiul implementarilor acestor masuri. Chiar Tncurand o sa o terminam 9i
raportul pe trimestrul I al anului 2021. osa vi-I transmitem spre aprobare.
in continuare pana Tn2022, cat e el valabil, mergein continuare.
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Doamna Consilier Comanici Ancuta Sorina

Si ce facem cu urmatorul? ca aji spus ca urmeazi sa se elaboreze

un nou plan.
Doamna Stanciu Marina – Direcjia de Mediu
Studiul de calitatea aerului pe care-1vom face, trec cateva luni panaI objinem 9i planul de abia la anul. N-o sa fie acum.

Doamna Consilier Comanici Ancu ja Sorina
(

Dupa acesta. Dupa ce se termini acesta, pe 2022. Dupa ce
implementam masurile ... acest PICA ziceji?

Doamna Stanciu Marina – DirecTiade Mediu
Da

Doamna Consilier Comanici Ancuta Sorina

A, deci dupa 2022. O alta perioada.

Doamna Stanciu Marina – Direcjia de Mediu
(

De la anu-. Este valabil ...

Doamna Consilier Comanici Ancuja Sorina

Am Tnteles.Bine. Gata. Multumesc.

Doamna Pre9edinteCiceala Ana Maria
O.K. Muljumesc mult, doamna Popescu 9i doamna Stanciu 9i
doamna Comanici. Bun
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Haideji sa trecem la vot. Primul vot este pe proiectul de hotarare

de la numarul 33, cu numarul 7 pe ordinea noastra de zi privind
stadiul realizirii masurilor aferente trimestrului III al anului 2020 pe
PICA

Bun. A votat toata lurnea. Avem 9ase voturi pentru, o abjinere.
Aviz favorabil.

Urmatorulproiecteste numarul 34 pe ordinea de zi de miercuri 9i
8 la noi. Proiect de hotarare privind aprobarearaportului referitor la
stadiul realizarii misurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului in
Municipiul Bucure9ti 2018 – 2022, aferent trimestrului IV al anului
(

2020

Vi rog sa votaji, domnilor colegi consilieri.
Avem 6 voturi pentru 9i 1 abjinere. Aviz favorabil.

Trecem la proiectul de hotarare 35 pentru miercuri 9i 9 la noi
Proiect de hotirare privind aprobarea raportului referitor la stadiul
realizarii masurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului Tn
Municipiul Bucure9ti 2018 – 2022, aferent anului 2020.

va rog sa votaji.
Avem 6 voturi pentru, 1 ab+inere.
(

lar ultimul punct de pe ordinea noastra de zi de astazi se refera la

Proiect de hotarare privind aprobarea raportului referitor la stadiul
realizirii masurilor din Planul de Mentinere a Calitatii Aerului Tn
Municipiul Bucure9ti 2018 – 2022, aferent anului 2020.
Este numarul 10 pe ordin noastra de zi, 36 pe ordinea de zi de pe 2
lunle.

Vi rog sa votaji. Bun. Au votat toli colegii. va muljumesc mult.
Avem 6 voturi pentru, 1 abjinere. §i acest proiect a primit aviz
favorabil
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Am Tntarziatcu doua minute. Tmicer scuze colegilor consilieri din

comisiade buget.Finalizamacum.
va multumescfoarte mult ca ne-ati urmarit, bucure§tenilorsi
colegilor membri ai comisiei, ca aji participat. Declar 9edinja inchisa.
Multumesc

Pre9edinte,

Secretar

CicealaAna M9ria

Ni„$1 ©9e.-

#S
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