Proces - verbal al 9edin+eiComisiei de Ecologie, protecjia mediului 9i
igienizare din cadrul CGMB din data de 06.07.2021, ora 11
Prezenji: Ciceala Ana Maria, Nicolaie George, Purcarea Sorin, Gram
Anamaria Alina, Muresan Manuela, Florescu Adrian Constantin, Maxim
Marius catalin, ComaniciAncuja Sorina.
Absent: Stoica loana.

§edinta comisiei se desfa9oaraTnmod mixt, prezenla fizica 9i prin
mijloace electronice, printr-o platforma online de videoconferinQ, conform
prevederilorH.C.G.M.B.nr. 94/2020.
(

Ordinea de zi: Punctul 1 de pe ordinea de zi a 9edinjei CGMB din data

de 06.07.2021ora 12.
A fost invitat sa participe: domnul director general lstrate Daniel
Direcjia Generala Sewicii Publice.
Doamna Pre9edinteCiceala Ana Maria
Buna ziua

Constatamcvorumul9i vreau sa vi supun la vot ordinea de zi a

(

comisiei cu singurul proiect de hotarare, cel de pe ordinea de zi a 9einjei de
Consiliu General de la ora 12:00, Proiect de hotarare privind aprobarea
tarifelor de depozitare a de9eurilor municipale 9i de9eurilor similare care
provin numai din Municipiul Bucure9ti.
va rog sa votaji aceasta propunere de ordine de zi.

Avem 8 voturi pentru din 8 consilieri prezenji.
A9adar, haideji sa Tncepem sa dezbatem proiectul de la punctul
numarul 1. Este alaturi de noi domnul director al Directiei utilitati Publice,
domnul director lstrate 9i doamna director Jugureanu al Direcjiei Economice.
Daca sunt Tntrebari pe proiect. intre timp cred ca aji vazut proiectul 9i anexele
cu fundamentarea costurilor 9i pretul, tarifului propus prin cele doua anexe.

Din ce am vazut 9i la 9edinja cornisiei economice, prejul la care a facut
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referire toata lumea este acela de 24,90 euro inclusivTVA, la un curs mediu
euro 4,4729 RON 9i sunt mai multe tarife 9i cheltuieli care se fac cu acest
contract. Sunt toate cuprinse Tn anexa nr. 1, iar ... lor din ce am vazut este
cuprinsa Tnacest raport de auditare a prejurilor care este anexa numarul 2
la contract. va rog sa va Tnscrie{ila cuvant daca sunt Tntrebarisau intewenIii
pentru domnul lstrate sau pentru doamna Jugureanu sau pentru consilierii
inijiatori. Daca nu sunt intervenjii...

Doamna ConsilierComaniciAncuja Sorina
Da. A9 avea eu o Tntrebare.Domnul director lstrate, domnul director,
prejuI la care, anexa care este prevazuta Tnacest proiect de hotarare care
era 9i Tnanexa 9i proiectului nostru inijiat care solicitam Ia ora 16:00, tariful
este de 24 de euro?

(

Domnul Director General lstrate Daniel – Directia Generala Servicii
Publice

Este conform fi9ei, de 4,90.

Doamna Consilier Comanici Ancuja Sorina

(

Dar nu mai exista 9i un alt raport, o alta fi9a de calcul? Parca hotararea
instan+ei spunea ceva de 42 de euro. Aici vreau sa-mi explicaji
dumneavoastra cele doua ..., adica cum ar fi trebuit noi sa votam sa punem

in aplicare hotararea instanjei? Cu 42 ... cu 24?

Domnul Director General lstrate Daniel – Direcjia Generala Servicii
Publice

Deci 42 de euro a fost cererea celor de la Ecosud, care au facut-o in
anul 2017. Hotararea judecatoreasca, dupa cum se vede nu impune un pret
anume, noi nefiind o direcjie de specialitate, s-a contractat o societate
externa care a facut un audit pe groapa respectiva 9i s-au ajuns, conform
operajiilor care se executa Ia groapa Ia un pre! de 26 de euro, aproximativ,
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25 de euro. Asta este diferenja Tntre ele. Instanja nu ne-a spus sa punem 42
de euro, nici 25. Noi am gandit ca ar trebui facut totu§i o expertiza sa vedem

pe unde ne-am afla. Aceasta expertiza a fost facuta la nivelul anului 2019.
Acest lucru se vede. Astea au fost prejurile conform operajiilor de atunci,
care sunt 9i acum. ... alte costuri care au intervenit suplimentar sau nu. Asta
e un pret de referinji. Noi ca direc jie nu aveam cum sa spunem asta e pretul.

Doamna Consilier Comanici Ancuta Sorina
Am injeles. Deci instanja a hotarat ca nu ne obliga Ia prejul de 42 de
euro
(

Domnul Director General lstrate Daniel – Directia Generala Servicii
Publice

Nu. Obliga sa modificam pretul. Asta e clar. sa luam act de cererea lor
de a modifica tariful, dar nu ne impune un pre!.

DoamnaConsilierComaniciAncuja Sorina
Oi I-am 9i modificat,adica mai mult cu un euro sau doi.

(

Domnul Director General lstrate Daniel – Direcjia Generala Servicii
Publice

Nu 9tiu care e ... Credeji-ma ca nu 9tiu. Acestea oricum sunt prejurile
pe care le practica operatorii de salubritate. Nu plate9te primaria nimic.

DoamnaConsilierComaniciAncuta Sorina
Exact. Da, gata. Muljumesc frumos, domnuledirector.

Domnul Director General lstrate Daniel – Direcjia Generala Servicii
Publice
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sarut mana.
Doamna Pre9edinteCicealaAna Maria
O.K. Muljumesc.
vad ca vad ca nu mai sunt Tnscrierila cuvant, a9a ca vi supun la vot

proiectul pe care iI aveam astazi pe ordinea de zi.
Domnul SecretarNicolaieGeorge
(

Doamna pre9edinte,o secunda, daca imi permiteji.
Ma uitam acuma Ia text si va dau citire chiar din textul hotararii de la
instanta Tn care se spune foarte clar ca obliga paratul Consiliul General al
Municipiului Bucure9ti sa solujioneze cererea reclamantei privind majorarea
tarifului de depozitare a de9eurilor care provin numai din Municipiul

Bucure9ti, deci nu spune de niciun feI de pret, asta ca sa fim clar toli. Da?
Nu se nu se impune un pret anume. ... aceasta clarificare. Muljumesc.

DoamnaPre9edinte
CicealaAna Maria
Domnul Nicolaie, daca vreji sa votaji, doamna consilier Comanici 9i
domnul Maxim 9i doamna Gram. va rog sa va exprirnaji votul.
(

Domnul SecretarNicolaieGeorge
Votul meu este pentru.
Doamna Pre9edinteCiceala Ana Maria
Da. S-a consemnat. Doamna Comanici 9i domnul Maxim. Doamna
Comanici a votat.

Avem6 voturi pentru9i 2 abjineri.
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Proiectul a primit aviz favorabil.
va multumesc pentru participare 9i ne auzim Tn 9edinjele de astazi de
consiliu. Muljumesc 9i doamnei Jugureanu domnului lstrate pentru larnuriri.

O zi k)una.
Declar sedinta Tnchisa.

(

Pre9edinte,

Secretar,

CicealaAna Maria

Ni£olaie George

