Proces - verbal al 9edintei Comisiei de Ecologie, protecjia mediului 9i
igienizare din cadrul CGMB din data de 16.07.2021,ora 12,30

Prezenji: Nicolaie George, Mure9an Manuela, Maxim Marius catalin,
Stoica loana, Comanici Ancuja Sorina.
AbsenIi: Ciceala Ana Maria, Purcarea Sorin, Gram Anamaria Alina,
FlorescuAdrian Constantin.

§edinta comisiei se desfa9oaraTn mod mixt, prezen@fizica 9i prin
(

mijloace electronice, printr-o platforma online de videoconferinA, conform
prevederilorH.C.G.M.B.nr. 94/2020.

Ordinea de zi: Alegerea unui pre9edinte de 9edin@ doar pentru
aceasta 9edinla 9i punctul suplimentar de pe ordinea de zi a 9edinjei CGMB
din data de 19.07.2021.

A fost invitat sa participe: domnul director general lstrate Daniel
Direcjia GeneralaServicii Publice.
DomnulSecretat NicolaieGeorge
Buna ziua.

Doamna Ciceala absenteaza. Am o propunere pentru locul de
pre9edinte temporar pentru azi, doamna Manuela Mure9an.
(

Cine este pentru? Banuiesc ca trebuie sa supunem la vot.

DoamnaConsilier ComaniciAncu+aSorina
Numai pujin. Ma scuzaji. A9 face o observajie. Doamna consilier

Mure9an,nu cereji o pauzade catevaminutesa vedejiatribujiilede
pre9edinte,da?
DoamnaConsilier Mure9anManuela
Buna ziua. Am am fost Tntrebata acum cateva ore si mi-am facut notite

Multumescca aveji grija de mine.
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4 voturi pentru 9i 1 abjinere.
Doamna Pre9edinte Mure9an Manuela
Buna ziua.

De aici preiau eu.
Avem pe ordinea de zi un singur proiect. in prima faza a9 vrea sa va
rog sa votam ordinea de zi.
(

DomnulSecretar NicolaieGeorge
Doamna Mure9an, va rog sa daji citire proiectului.

Doamna Pre$edinte Mure9an Manuela
Da. Exact asta intenjionam sa fac acum. Proiect de hotarare privind
constituirea ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA
PENTRU GESTIONAREA INTEGRATA A DESEURILORMUNICIPALE iN

MUNICIPIULBUCURESTI.
Acesta este pe ordinea de zi. Vi rog si votaji.
(

4 voturi pentru, 1 abjinere, 0 voturi impotriva.
Muljumesc. Putem trece la votarea proiectului. Daca exista Tntrebari,
interpelari sau amendamente la proiect, va rog sa ...

DoamnaConsilier ComaniciAncuja Sorina
Da. Eu a9 dori, daca ... Acest proiect, noi in principiu ne vom abtine la
acest proiect 9i a9 vrea sa 9i justific de ce. in momentul acesta nu exista, nu
avem cadrul legal pentru a construi un depozit de de9euri pe teritoriul unui
alt UAT. Asta Tnseamnaca probabil se dore9te, noi nu avem de unde sa 9tim
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unde va fi acest depozit de de9euri. Asta este un aspect. Dupa cum bine
9tim, sectoarele municipiului Bucure9ti sunt subdiviziuni.Aceste asocieri nu
se pot face decat intre UAT-uri. Daca exista ideea sa se construiasca
aceasta groapa de gunoi Tnllfov, ar fi trebuit sa fie partener Tnacest proiect
9i UAT-ul llfov. Investi+iiletrebuiesc facute, noi putem sa facem investitii in

Bucure9ti doar pe zonele 9i pe patrimoniul 9i pe terenurile aflate in
administrarea sau proprietatea noastra. Amintesc ca in cazul Iridex-ului a
trebuit introdus cadastral un cadastru temporar pe 20 de ani, terenul

(-

concesionat de la Chiajna Tn Bucure9ti, s-a facut PUZ 9i HCGMB. §i mai
sunt multe multe alte lucruri. in primul rand nu avem lege ca sa ne permita
aceasta asociere pentru ca nu este modificata. Nu se poate construi o
groapa de gunoi decat daca, doar Tn UAT-ul respectiv.Adica eu nu pot sa
votez UAT Bucure9ti sa construiesc o groapa in UAT llfov. Nu 9tim locatie,
nu 9tim operator 9i a9a mai departe. §i numarul 2 este ca la materialele pe
care nu au fost transmise se face referire doar la niste se face referire la
hotararile Consiliului Locale 1 9i 6 prin care au solicitat Tmputerniciri pentru
acest Adi, dar nu ne-au fost transmise acele proiecte,drept pentru care
solicitam sa ne fie transmise pe mail 9i cele 9ase hotarari de consilii locale
prin care consilile locale ale sectoarelor au votat aceasta asociere. Cam atat
am vrut eu sa va spun astazi la comisie. Mai multe o sa discutam Tncadrul
sedintei de luni. Multumesc.

Doamna Pre9edinte Mure$an Manuela
(

Muljumesc 9i eu. Alaturi de noi este domnul director general Daniel
lstrate 9i o sa-I rog daca are un punct de vedere. Este din partea Direcjiei
Servicii Publice. va rog frumos, domnul lstrate. Muljumesc.
Domnul Director General lstrate Daniel – Direcjia Generala Servicii
Publice
Buna ziua.

Direcjia noastra niciun punct de vedere. Acest proiect a fost pus in
dezbatere publica la sfar9itul lunii mai. Este vorba doar de accesare de
fonduri europene pentru care se formeaza aceste asocieri.
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DoamnaConsilierComaniciAncuja Sorina
A9 vrea sa Tntreb LIndese dore9te sa se faca aceasta groapa de gunoi,

ca 9tiu sigur ca nu... 9i se 9tie deocamdata, nimeni nu are un raspuns, cu
toate ca noi banuim ca se doreste undeva Tnsector 1, cam §tim §i terenul,
9tim ca acolo exista 9i un schit istoric, adica lucrurilenoi Ie mai 9tim putin

Tnainte,dar dupa cum v-am spus, astea sunt obiecjiunilenoastre, drept
pentru care noi ne vom abjine. Muljumesc, domnule director.

Domnul Director General lstrate Daniel – Direcjia Generala Servicii
Publice
(

Muljumescdoamna 9i eu.
Doamna Pre9edinte Mure$an Manuela
Muljumesc 98eu.
Daca nu mai sunt intervenjii, v-a9 ruga sa trecem la vot. Muljurnesc.

2 voturi pentru 9i 3 voturi de abjinere.
Avizul este nefavorabil.

(

Daca nu mai sunt interventii din partea colegilor consilieri generali, a9
dori sa TnchidTntalnireapentru ca urmeaza comisia de turism. S-a Tntrerupt
tocmai pentru a ne lisa 9i pe noi.

va muljumesc pentru prezenla.
Secretar

Pre9edinte,

~
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