
Proces - verbal al 9edinjei Cornisiei de Ecologie, protecjia mediului 9i
igienizare din cadrul CGMB din data de 06.07.2021, ora 10

Prezenti: Ciceala Ana Maria, Purcarea Sorin, Gram Anamaria Alina,
Muresan Manuela, Florescu Adrian Constantin, Maxim Marius catalin,
Stoic£ loana, Comanici Ancuja Sorina.

Absent: Nicolaie George.

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

(

Ordinea de zi: Alegere secretar cornisie pentru aceasta 9edin la 9i
punctul unic de pe ordinea de zi a 9edin jei CGMB din data de 06.07.2021
ora 16

A fost invitat sa participe: domnul director general lstrate Daniel
Direc jia Generala Servicii Publice.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Buna ziua.

Vi propun urmatoarea ordine de zi: un singur punct. Proiectul care se
nume9te: hotarare privind aprobarea tarifului de depozitare a de9eurilor
municipale 9i de9eurilor similare care provin numai din municipiul
Bucure9ti la depozitul ecologic Vidra - punere in aplicare sentinja civili
2885/17.04.2019. Proiectul pe care iI aveji pe email de saptamana trecuta
din partea grupului de consilieri PSD. Din ce injeleg sau nu am vazut raport
de specialitate pe acest proiect, dar vreau sa vi-I supun la vot pentru ordinea
de zi prima data. Al doilea punct de pe ordinea de zi, de fapt nu, punctul 1
de pe ordinea de zi va fi alegerea secretarului de comisie pentru data, pentru
aceasta 9edinji, pentru 9edinja din 6 iulie 2021 9i punctul 2 acest proiect de
hotarare

(

Votaji, va rog ordinea de zi.

7 voturi pentru.
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Deci putem purcede la alegerea secretarului pentru aceasta 9edin@
prezenta 9edin R.

O propun pe doamna Mure9an daca este de acord bineTnteles.
Doamna Muresan?

Doamna Consilier Mure9an Manuela

De acord

( Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Muljumesc. Bun. Daca puteji sa inijiati un vot pentru alegerea
doamnei Mure9an ca secretar pentru aceasta 9edinji.

va rog, vota Ii.
A intrat doamna consilier Gram Anamaria Alina la ora 10:17

8 voturi pentru din 8 prezenji.

Deci putem sa Tncepem sa discutam.

Doamna Consilier Mure9an Manuela
(

Doamna pre9edinte, solicit o pauza de 5 minute sa Tmi reTmprospatez
drepturile 9i obligajiile secretarului. Eu nu am mai fost secretar de comisie.
Sunt numai pre9edinte 9i vreau sa citesc pujin.

Doamna Consilier Comanici Ancuja

Haideji, va rog eu frumos, nu mai tragem de timp un pic. Ce
Tnseamna.. .

Doamna Consilier Mure9an Manuela

Trei minute trebuie sa citesc un pic sa 9tiu ce fac.
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Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Doamna Mure9an, va rog 2 minute luam o paua? La ora 10:30 este
comisia de buget.

Doamna Consilier Mure9an Manuela

Pentru ca a fost o numire Ia care nu ma a9teptam.

( Domnul Consilier Purcarea Sorin

Buna ziua. sarut mana. Am o rugaminte. Haideji Tntre timp ce doamna
Mure9an cite9te sa continuam totu9i fara o pauza. Dansa sa-9i Tmprospateze
obligajiile din regulament, dar a9 vrea sa discutam fiindca Ia 10:30 avem 9i
9edinja economica 9i a9 vrea sa trecem prin toate punctele. Tntre timp, sigur,
doamna Mure9an o sa reintre cu noi cand este gata. Sunte li de acord?

Doamna Consilier Mure9an Manuela

De acord.

(

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

in momentul acesta a plecat domnul lstrate, dar rog initiatorii prezenti
alaturi de noi sa ne prezinte Tn doua minute, va rog, proiectul. Sau 3 daca
este necesar.

Doarnna Consilier Comanici Ancu}a

Proiectul este pentru aprobarea tarifelor Ia Eco Vidra ca urmare a
hotararii instanjei. Noi acum discutam sa supunem la vot acest proiect pe
care iI 9tie toata lumea.
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Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

OK. Ma gandeam ca vreti sa faceti o prezentare a lui.

Doamna Consilier Comanici Ancuja

Pai s-a tot facut prezentarea. Trebuie sa votam acest proiect 9i ... toli
pentru ce este nevoie. §i noi iI ... pe domnul lstrate sa ne spuna.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
(

Domnul lstrate cred ca a plecat cand am zis ca facem o pauza de 2
minute.

Doamna Consilier Comanici Ancu fa

Doamna pre9edinte, haiteji sa supunem la vot proiectul de hotarare de
pe ordinea de zi. Haideji sa discutam pe el.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Cum spuneam, aji solicitat sa vina domnul director de la utilitali
publice, domnul lstrate. A ie9it acum, dar revine Tn cateva secunde. Deci o
sa fie aici.

(

Domnul Consilier Purcarea Sorin

Doamna Comanici, vreau eu sa va rog pentru ca domnul lstrate la ie9it
e foarte rapid, la venit e mai Tncet, dar ideea e urmatoarea. Noi avem o
sentin P a unei instan Ie care stabile9te o obligajie pentru consiliu. Eu acum
vreau sa aflu de la domnul lstrate detalii 9i care este punctul de vedere al
serviciului 9i al directiei Tn ceea ce prive9te tariful pentru ca mie nu fmi e clar
daca din hotararea instanjei instanta dispune numai ca avem obligajia de a
face, adica de la stabil noi tariful sau ne impune un tarif. Daca nu ne impune
un tarif, ideea este ca acel tarif si rezulte dintr-o analiza pe care 9tiu ca
directia a facut-o si as vrea sa vad analiza aia si care este tariful rezultat ca
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ca nu dam un vot noi in comisie, mai ales ca e 9i Comisia economica, care
va da acela9i tip de vot. sa nu dam un vot pe un tarif care nu e bine
fundamentat 9i dupa aia sa ne trezim ca o luam de la capat.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Domnul lstrate a revenit. Tntrebarea era referitoare la tarif, cum este el
fundamentat.

(

Doamna Consilier Comanici Ancuta

Numai putin. Prima Tntrebare a noastra, a initiatorilor este fix pentru
proiectul de pe ordinea de zi de la ora 16. sa ne spuna domnul lstrate daca
s-a Tntocmit referatul de specialitate, daca proiectul, exact cum a zis domnul
consilier general Purcarea trebuie sa stabileasca tariful 9i a9a mai departe.
sa ne explice domnul lstrate partea dumnealui de atributii, directie, tarif 9i
a9a mai departe.

Domnul Director general lstrate Daniel – Direcjia Generala Servicii
Publice

Buna ziua.

(

La prima Tntrebare, referitor la adresa, la propunerea consilierilor de la
Partidul Social Democrat, Direcjia de Servicii Publice a format un raspuns Tn
atentia dumnealor. Noi nu ne putem exprima Tn a elibera un raport de
specialitate, avand Tn vedere ca nu avem mandatul primarului, conform
codului administrativ.

Doamna Consilier Comanici Ancuta

Unde este acea ...? Unde a fost trimisa?



Domnul Director general lstrate Daniel – Direcjia Generala Servicii
Publice

Este trimisa... De la DATJ este. La doamna Brod.

Doamna Consilier Comanici Ancuja

Noi nu am primit pe mail. Aji primit-o dumneavoastra, ceilalji consilieri
generali? Astfel de adresa?

( Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Nu. Nici eu nu am primit o astfel de adresa.

Rog DATJ-ul atunci sa ne-o comunice.

Doamna Consilier Comanici Ancuja

Puteji sa o citili dumneavoastra, domnule lstrate? Trebuie sa 9tim de
ce hotararea noastra nu a primit raport de specialitate din partea Dvs.

Domnul Director general lstrate Daniel – Directia Generala Servicii
Publice

( Propunerea dumneavoastra poate intra 9i se poate de spate din cate
9tiu eu in consiliu, numai ca noi ca directie de specialitate trebuie sa ...
suntem subordona li domnului primar. Noi neavand de la dansul un mandat
in sensul asta, nu am avut o propunere, noi nu am inijiat. Daca vreti va dau
9i articolul exact pe care v-am facut 9i raspuns. Este OUG 57/2019 privind
codul administrativ, cu modificarile 9i completarile ulterioare, alin 4, art. 136:
proiectele de hotarari ale Consiliului, nominalizarea compartimentelor de
resort 9i a comisiilor de specialitate carora li se transmit proiecte de hotarari
ale Consiliul Local precum 9i celelalte documente potrivit prevederilor alin. 3
se face de catre primar. Noi nu am avut de la dansul in sensul asta 9i deci
noi nu putem Tntocmi un raport de specialitate.
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Doamna Consilier Comanici Ancu ja

Cu alte cuvinte, proiectul propus de noi pentru §edinja de Tndata, nu
are raport de specialitate.

Domnul Director general lstrate Daniel – Directia Generala Servicii
Publice

Exact. Din partea direcjiei noastre.

( Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

OK. O sa rog atunci pe domnul secretar tehnic sa ne faca rost de
aceasta adresa.

Domnul Director general lstrate Daniel – Directia Generala Servicii
Publice

Noi am trimis-o la DATJ...

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Eu cred ca putem supune totu9i la vot

(

Doamna Consilier Comanici Ancuta

Oricum, daca nu are raport de specialitate, e clar.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

in momentul acesta s-au primit hotararile pentru 9edinta de pe ordinea
de zi de la ora 12, care cuprinde 9i proiectul de la punctul 1.

Trebuie sa facem pauza sa iI citim sa vedem despre ce
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Doamna Consilier Comanici Ancu fa

De acord.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

§i Ia ora 10:30 comisia de buget, economica.

Eu a9 propune sa votam proiectul pe care iI avem pe ordinea de zi 9i
voi reconvoca Comisia pentru cealalta 9edinta de Tndata de astazi, fiindca
acurn nu avem aprobat pe ordinea de zi acest proiect pe care tocmai l-am
prirnit

(

Haideji sa supunem la vot proiectului pe care iI avem la punctul 2
astazi .

Domnul Consilier Purcarea Sorin

Doamna pre9edinte, am o rugaminte. Am fest Tntr-o conversatie
telefonica. Cred ca nu am auzit. Puteji sa daji citire punctului 2 ca sa nu...

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Da, da, da. Este proiectul depus de colegii consilieri PSD.

(

Se nume9te proiect de hotarare privind aprobarea tarifului de
depozitare a de9eurilor municipale 9i de9eurilor similare care provin
numai din municipiul Bucure9ti la depozitul ecologic Vidra - punere in
aplicare sentinja civila 2885/1 7.04.2019.

Domnul Consilier Purcarea Sorin

Este acesta despre care vorbim 9i despre care domnul lstrate ne-a
spus ca nu a Tntocmit raport de specialitate?
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Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Exact. Da.

Domnul Consilier Purcarea Sorin

Muljumesc.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

(

Sunt 4 voturi pentru 9i 4 abjineri.

Proiectul a primit aviz nefavorabil.

Dar va rog frumos sa fiji aproape de telefoane, avand 9edinta de indata
la ora 12 pentru convocarea 9edintei comisie de mediu, tot online va fi, astfel
Tncat sa puteji intra 9i Tntre timp sa cititi proiectul care a fost trimis pe email
de catre DATJ acum cateva minute.

Muljumesc frumos 9i ne revedem probabil dupa ce se termini celalalte
corrllsll.

§edinja o declar Tnchisa. La urmatoarea sper sa intre domnul Nicolaie
ca sa avem secretarul comisiei.

1
Muljiumesc.

Pre9edinte, Secretar,

Ciceala Ana-Maria

""#/’""
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