Proces - verbal al 9edintei Comisiei de Ecologie, protectia mediului9i
igienizare din cadrul CGMB din data de 30.07.2021, ora 11:30

Prezen A: Ciceala Ana Maria, Nicolaie George, Purcarea Sorin, Gram

Anamaria Alina, Mure§an Manuela, Florescu Adrian Constantin,Maxim
Marius catalin, Stoica loana, Comanici Ancuja Sorina.
§edin ja cornisiei se desfa9oara Tn mod mixt, prezenji fizica 9i prin
mijloace electronice, printr-o platforma online de videoconferinta, conform
prevederilor H.C.G.M.B.nr. 94/2020.
Ordinea de zi: punctele nr. 10 9i 15 de pe ordinea de zi a CGMB din

(

02.08.2021
.

Au fost invitali sa participe directorii sau rezentanIii directorilor din
cadrul PMB, semnatari ai rapoartelor de specialitate.

Doamna Pre$edinteCicealaAna Maria
Buna ziua, tuturor,

Ma bucur ca suntem din nou Tn9edintaComisiei de Mediu 91protectia
animalelor. A9 constata acum ca exista cvorum pentru a putea Tncepe
9edinta. Sunt alaturi de noi doamnele director Andrei de la Direcjia de ONGuri 9i Chirila de la Direcjia de Mediu.

I

Buna ziua. Pentru cei care ne urmaresc live, pentru cetajeni, astazi
avem pe ordinea de zi a 9edinjei propusese, doua puncte de pe ordinea de
zi a 9edinjei de luni a Consiliului General 9i anume punctul numarul 10, vom
dezbate hotarare privind aprobarea regulamentului privind regimul
finanlarilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bucure9ti

pentru activitali non profit de interes local conform prevederilorlegii 350/
2015 in domeniul protecjiei mediului Tnconjurator9i animalelor.Asta este
primul punct propus pe ordinea de zi a 9edin+ei,iar celalalt proiect de
hotarare privind Tmputernicirea expresa a Consiliului Local al sectorului 1 al
municipiului Bucuresti sa hotarasca Tnconditiile legii pentru cooperarea cu

asocia+iaromana pentru Smart City 9i mobilitate Tn vederea demararii
programului City Air. Bun, pentru aceasta ordine de zi daca sunt intewen Iii
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sau alte propuneri?Ca 9i procedura,conformregulamentului
o sa luam
cuvantul prin Tnscriere pe chat-ul de webex 9i va rog sa scrieji Tnscriereala

cuvant pe chat ca sa putemsa avem o 9edinta cat mai ordonatacu putinla
9i cat mai productiva. va voi da cuvantul Tnordinea Tnscrierii.Am rezervat o
ora 9i jumatate pe webex fiind vorba de un regulamentde concurs public
care are multe articole 9i poate doriji sa discutam anumite articole. Eu cu
siguran@doresc dar cred ca 9i colegii. Deci nu o sa He,va propunsa nu
avem luari de cuvant limitate ca 9i timp decat daca vedem ca intram Tncriza
de timp, dar vom avea luari de cuvant prin inscriere pe chat 9i exact in
ordinea inscrierii, uitaji deja doamna Comanici la primul proiect. O.K. Sigur,
va dau cuvantul doamna Comanici imediat.

Dar mai Tntaiva propundaca nu sunt Tnscrieripentru ordinea de zi sa
votam ordinea de zi a §edintei.

(

Vot,va rog.
DoamnaConsilier Stoica loana
Votez pentru.

DoamnaPre9edinteCicealaAna Maria
Avem 9 voturi pentru din 9 membri prezenli ai comisiei.
Ordinea de zi a fost aprobata.
(

Propun sa Tncepem cu acest proiect de hotarare privind
regulamentul privind regimul finanjirilor nerambursabile de la bugetul

local al municipiului Bucure9tipentru activitali non profit de interes
local conform prevederilor legii 350/2005.
Sunt doua domenii privind protec jia mediului Tnconjurator 9i animalelor.
Reamintesc pentru cei care ne urmaresc online ca este vorba de un concurs

care se va desfa9ura Tn ce a mai ramas din anul acesta, adica sper ca in
luna august a acestui an, dupa cum veji vedea, prin care primaria va acorda
finanlari nerambursabileTnvaloare totala de 1 milion 400 de mii RON pentru
2

proiectele depuse de ONG-urile care activeaza Tn aceste doua domenii:
protecjia mediului Tnconjurator9i animalelor. Acest regulament a stat in
dezbatere publica pe saitul Primariei MunicipiuluiBucure9tiTn luna iunie,
deci acum aproape doua luni 9i sau primit cateva comentarii, cateva sugestii
9i cateva opinii ale cetajenilor pe marginea lui, au lucrat pe acest regulament

(

Directia de Relatia cu ONG-urisi cred ca si Directia de Mediu, de asemenea
consiliera Primarului General $tefania Simion. Le muljumesc tuturor. $tiu ca
au integrat fiindca am revizuit 9i eu in dimineaja aceasta ce feedback a fost
primit de la ONG-uri 9i de la cetajeni pe marginea regulamentului,nu toate
au fest integrate Tnsa,Tnsacateva prevederi fala de versiunea inijiala au fost
de fapt facute, au fost modificate conform sugestiilor, de asemenea am avut
o 9edin}a speciala pentru dezbaterea acestui regulament Tn luna iunie
Tmpreunacu cei care s-au Tnscrisdin partea reprezentanjilorONG-urilorsa
participe Ia acea 9edin Ia a comisiei prin care 9i ace9tia au facut cateva
recomandari, consilierii Ia feI au facut recomandari Tnaceasta privinR. Eu a9
mai avea cateva puncte pe regulament pe anumite articole, dar banuiesc ca
9i colegii, ma voi lisa pe mine Tnsami la sfar9it 9i atunci prima Tnscrisala
cuvant este doamna consilier general Comanici. Vi rog sa luati cuvantul.

Doamna Consilier Comanici Ancu+a Sorina

(

Buna ziua. Eu a9 vrea la acest punct sa fac de fapt ni9te observajii 9i
a9 incepe prin a va amintiji sau va anunja daca nu 9tili ca exista Tnvigoare
o hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucure9ti 315 din anul 2019
cu avand ca obiect fix obiectulproiectuluide pe ordinea de zi de astazi.va
9i dau titlul proiectului. Scrie a9a: hotarare privind aprobarea regulamentului
privind regimul finanlarilor nerambursabilealocate de la bugetul local al
municipiului Bucure9ti prin bugetul ASPA pentru activitali nonprofit de interes
local precum 9i a modelului de contract cadru de finantare nerambursabila a
activita{ilor non profit de interes local potrivit legii 350 din 2005 cu modificarile

91completarile ulterioare. Exista o hotarare inca in vigoare 9i comparand
pujin proiectul acesta pe care vi 1-amanunjat cu hotararea respectiva, cu
proiectul de astazi, am vazut ca asemanarile sunt cam in proporjie de 80%
sa spun a9a. Diferenjele ar fi, 9i aici Tncepobsewajiile pe proiectul de astazi.
O sa fac a9a Tnordinea Tncare fmi vin in cap. Am sesizat Tnregulament ca
in cadrul cornisiei de selecjie sunt vor fi nominalizaji 9 membri 9i se specifica
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foarte clar: trei consilieri generali, trei reprezentanji ai societalii civile iar cei

trei, urmatorii
trei salariajidin cadrulaparatului
de specialitate
al
primarului/institutii subordonate. A9 vrea sa ne asiguram ca in cadrul acestor

trei reprezentanji ai administratiei primariei sau subordonateva fi 9i un
reprezentant al direcjiei de specialitate, respectiv ASPA 9i a9 vrea sa !ineji
cont. Asta este 9i o observajie dar 9i o propunere. Asta este un aspect. Mai
mult decat atat, de la secretariatul pujin mai jos la un alt articol, secretariatul
este nominalizat, adica se face specificarea cIara din cadrul caror direcjii
sunt membrii din comisiile de membrii din secretariatul tehnic al Comisiei. As
vrea sa raman tot la comisii si fac referire la Comisia de contestatii si observ
ca din cadrul comisiei de de contestajii fac parte doar salariaji ai aparatului
(

de specialitate. intrebarea mea este: de ce nu se face ca in oglinda ca 9i
Comisia de selectie Tnsensul sa fie TnComisia de contestatie si consilieri
generali, hai sa nu zicem 3, dar macar 1 9i de asemenea 1 reprezentantal
societa+iicivile. lara9i o observatie 9i o propunerede care va rog sa +ineji
cont. A9 mai face o propunere: 9tiu ca nu este obligatoriu, legea nu ne obliga,

dar cred ca pentru transparenta 9i pentru noi consilierii generali poate ar fi
foarte bine ca proiectele declarate ca9tigatoare sa intre pe o hotarare de
Consiliu General si sa fie votate de catre Consiliul General ca sa stie toti
consilierii generali care sunt proiectele ca9tigatoare.Am vazut ca 9i activitali

eligibile9i ma gandeamde ce ca 9i activitateeligibila nu poatefi prinsa9i
campania de sterilizare a cainilor fara stapan pentru ca anul acesta din cate

9tiu eu nu exista un astfel de proiect, deci anul acesta nu s-a facut nicio
(

campanie de sterilizare. Atenjie nu vorbesc de informare 9i con9tientizare ci
efectiv sterilizarea cainilor cu stapan. gtili foarte bine ca astfel s-ar reduce

foarte foarte mult abandonulcainilor, noi am avut Tn anii trecuti aceasta
campanie 9i chiar a avut rezultate bune. Mai pujin anul trecut, cum bine 9tili
ca a fost pandemia 9i nu am putut. §i un ultim aspect 9i aici a9 vrea sa mi se

explice de ce ca 9i proiect eligibil nu pot fi prinse 9i centrele ASPA cainii din
centrele ASPA din Bragadiru 9i Mihaile9ti? Pentru ca cainii de acolo din
adaposturi sunt ai municipiului Bucure9ti. Nu vorbim de 9i locajie, cu toate
ca acelea sunt administrate de catre ASPA si atunci Tntreb cainii aceia de la
Bragadiru 9i de la Mihaile9ti 9i toate campaniile,toate acjiunile eligile de ce
nu se pot aplica 9i pe acele doua centre? Eu cam aceste patru puncte sau
cinci, nu le-am numarat, Ie am ca 9i obsewatii 9i ca 9i propuneri.

Multumescfrumos
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DoamnaPre$edinteCicealaAna Maria
O.K. Muljumim doamna consilier Comanici. A9 da cuvantul acum
doamnei director Andrei pentru a raspunde la punctele pe care 9i le-a notat
dumneaei, banuiesc ca v-aji notat doamnaAndrei observajiile 9i propunerile
doamnei consilierComanici.

Doamna Director Executiv Andrei Gabriela Alina – Direcjia Relajia cu
ONG. sindicate9i patronate
(

Am notat. La prima obsewatie/Tntrebare
legata de comisia de
contestajiei 9i comisia de selecjie, ceea ce pot spune este ca in regulamentul
actual a9a cum este eI, se stipuleaza ca vor fi ale9i trei, vor fi desemnaji prin

dispozijie de primar 3 speciali9ti reprezentanti, 3 speciali9ti din aparatul de
specialitate al primarului general/institujii subordonate, ceea ce Tnseamna ca

regulamentul prevede alegerea unui membru in comisia de evaluare 9i
selectie inclusiv de la ASPA, dar va fi decizia conducerii de la acel moment
cand se va constitui comisia de evaluare 9i selecjie. Asta o data. Legat de
comisia de contesta+ii, noi am considerat ca trei membri sunt suficienji pentru

Comisia de contestaIii, dat fiindca nu ne a9teptam la numar foarte mare de

contestajii 91 atunci pentru eficientizareatimpului, consideramca este
(

suficient ca 3 membri din aparatul de specialitate sa clarifice aceste lucruri.
Cred ca va fi foarte clar din moment ce oricum sunt aduse la cunostinta
publica proiectele ca9tigatoare, faptul ca exista transparenla 9i atunci
Comisia de contestajii sunt convinsa ca-9i va face treaba foarte bine, chiar
daca sunt doar 3 membri. Legat de proiectul de hotarare pe care injeleg ca
I-a avut ASPA, atunci Tnacest caz, n-a9 putea sa vi dau niciun raspuns. Sa considerat Tn anul acesta ca pentru o mai buna gestionare a acestui
program de finantari nerambursabile 9i pentru o integrare cumva a acestor
domenii, sa se faca prin aparatul de specialitate al primarului general. Legat
de campania de sterilizare, regulamentul nu stipuleaza faptul ca nu se pot
face campanii de con9tientizare a sterilizarii, este permis. Sunt convinsa ca
ONG-urile interesate vor putea face o astfel de companie 9i va fi un proiect
bun

pentru

cetajenii

municipiului

Bucure9ti

Tn ceea

ce

prive9te

con9tientizarea pe acest aspect. Legat de centrele ASPA, Tntradevaraici a
fost o discujie 9i ... la dezbaterea publica pe care am avut-o cu doamna
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consilier general Ciceala, s-a pus in discujie acest lucru, Tnsadat Hindfaptul

ca timpul este foarte scurt adica si ONG-urile au o perioada scurta de
implementare a proiectelor, respectiv termenul maxim de depunere a
raportului final este pe 15 decembrie, am considerat ca anul acesta este
oportun sa ne concentrim doar pe proiecte desfa9urate pe raza municipiului

Bucure9ti,asta in prima faza. in a doua faza, daca proiecteles-ar fi
desfa9urat Tn centrele respectiv ale ASPA, ... !inta ar fi trebuit sa fie tot de pe

raza municipiului Bucure9ti 9i atunci cumva era un proiect desfa9urat acolo
dar ONG-urile de exemplu Tntr-ocampanie de con9tientizarear fi trebuit sa
aduca cetajeni adica grupul !inta sa fie din municipiul Bucure9ti,evident ca
avem un considerare 9i centrele ASPA de acolo, dar nu pentru anul acesta,
probabil anul viitor daca vom avea 9i buget mai mare 9i totul merge foarte
bine pe partea de administrativ-organizatoric ca sa numesc a9a anul acesta,
probabil la anul vom lua Tncosiderare 9i acest lucru, bineTnjelesramane de

(

vazut

Cred ca arn raspuns tuturor mentiunilor ridicate de doamna consilier
Comanici.

DoamnaPre9edinteCicealaAna Maria

Da. A9 avea eu aproposde ce spuneadoamnaComanici9i n-aji

(

raspuns la Tntrebarea privind regulamentul similar prin HCGMB 315/2019 9i
voiam sa lamuriji faptul ca ASPA ar fi eligibili. ASPA nu pot fi eligibili pentru
ca nu pot fi beneficiari, conform legii 350 9i definitiei solicitanjilor care se pot
Tnscriela astfel de concursuri cu fonduri nerambursabile,corect?

Doamna Director ExecutivAndrei Gabriela Alina – Directia Relajia cu
ONG, sindicate 9i patronate
ASPA, nu, nu este eligibila. Tmipare rau daca s-a TnjelesTnfelul acesta.

DoamnaPre9edinteCicealaAna Maria
OK. $i privind HCGMB 315/2019 ar trebui sa fie un articol Tn hotararea

aceasta care sa abroge, nu, in mod normal, daca este a9a cum spune
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doamna Comanici 9i nu avem de ce sa ne Tndoimca a9a este, deci articolul
5 9i renumerotat

sa fie 6 articolul 5 de acum in care abrogam acest

regulament ca sa ramana acesta de acum Tnvigoare, corect?

Doamna Director Executiv Andrei GabrielaAlina – Directia Relatia cu
ONG, sindicate 9i patronate
Da, a9a ar trebui, daca dorim sa abrogam hotararea asta prin care ei
pot face finanlari nerambursabile pe 350, putem adauga faptul ca se abroga
aceasta hotarare ... pe care ei o au in vigoare Tnacest .. .
(

Doamna Pre$edinteCiceala Ana Maria
Staji pujin. Nu vorbim de ASPA. Eu am Tnjeles de la doamna Comanici
9i oricum a cerut cuvantul pentru pentru a pune alte TntrebariTncontinuarea

celor spuse de doamna director Andrei, spune dumneaei pe chat, deci eu
am in+elesca acest regulament se aplica Ia tot, nu 9tiu pot sa verific acum,
nu e vorba numai de un regulament ASPA, corect doamna Andrei? Vorbim
de 315

Doamna Director Executiv Andrei Gabriela Alina – Directia Relatia cu
ONG, sindicate $i patronate
(‘

Eu, din cate §tiu, 315 se refera Ia o hotarare de Consiliu prin care ASPA

poate desfa9uraprogramulde finanlari nerambursabile
pe domeniullor.
Doamna Comanici Tnjelegca a spus ca o parte din activitalile din respectivul
regulament se regasesc 98 aici ceea ce cumva este normal pentru ca ne
intereseaza ca 9i Autoritate Publica Locala acelea§i domenii unde exista.

DoamnaConsilierComaniciAncuja Sorina
Exista o hotarare de Consiliu General 305/2019 in vigoare prin care

ASPA poate demara concursul exact ca 9i regulamentulde astazi pentru
activitali non profit de interes local pentru supravegherea 9i Protec(ia
Animalelor. Este tot potrivit legii 350. Cum aji spus 9i dumneavoastra, ori o
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abrogaIi, nu 9tiu, faceji cum 9tili. Eu vroiam sa revin la altceva, la Comisia
de contestajii unde doamna director a spus ca sunt trei membri ca sa fie mai
eficienta. OK. Haideji din ace9ti trei membri macar un consilier general sau
un reprezentant al direcjiei, un reprezentant al societatii civile 9i un
reprezentant al Consiliului General. Daca va uitaji in hotararea 315, la
Comisia de contestatii veti vedea ca printre membrii exista 9i un consilier
general. §i mie mi se pare corect ca la contestajie sa fie 9i reprezentanjii
Consiliului General 9i al societalii civile, exact in oglinda comisiei de evaluare
a proiectelor. Asta era singurul lucru care mai vroiam sa it completez.

va multumesc frumos. Daca mai e ceva, voi interveni. Multumesc.
(

DoamnaPre9edinte
CicealaAna Maria
OK. Multumescfrumos.
DoamnadirectorAndrei.

Doamna Director Executiv Andrei Gabriela Alina – Direcfia Relajia cu
ONG, sindicate 9i patronate

Da. Deci, Tntr-adevareste vorba de o hotarare de Consiliu prin care

ASPA poate derula finan@rinerambursabileTn baza legii 350. Daca se
t‘

dore9te ca acest lucru si fie abrogat 9i anume ASPA sa nu mai poata sa
acorde finantari nerambursabile. Noi putem sa trecem un articol Tn care
aceasta hotarare se abroga.

DoamnaPre$edinteCiceala Ana Maria
M-am uitat acum pe hotararea respectiva dar trebuie sa verificam 9i
juridic cu un avocat, dar din ce fmi dau seama, pot funcjiona in paralel cele
doua hotarari, regulamentefiindca oricum nu pot sa fi fie eligibil ca ONG
pentru un programcu care ai mai ... 9i pe regulamentulcelalalt,in proiectul
celalalt, cum ar veni. §i atunci ... se pot suprapune cumva. Daca ar exista
fonduri de exemplu anul acesta 9i pentru ASPA 9i pentru programul derulat
de catre Direc jia de ONG-uri, ar fi posibil de fapt sa se aplice ambele
regulamente. Sigur ... regulament Tn vigoare pentru toate aceste tipuri de
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finantare nerambursabila pe legea 350 9i cred ca ar trebui sa, poate sa lucraji
la un draft pentru acesta, doamna director pentru la anul, sa TIavem chiar de

la Tnceputul anului sau putem sa-I adoptam 9i Tn toamna ca sa fie 9i de
exemplu DGASIMB-ul deruleaza 9i eI in acest an un concurs similar pe legea

350 cu un regulament propriu dar aici ramane, e alta discutie, ramane sa
vedem. Urmeaza doamna consilier Muresan Tnordinea Tnscrieriila cuvant.

DoamnaConsilierMure9anManuela
Buna ziua. Muljumesc foarte mult pentru ca ne-aji dat cuvantul. Dupa
cum 9tili, eu sunt preocupata Tnspecial de protecjia animalelor 9i de cea a
(

ca+eilorde la ASPA 9i de la adapostulde la Sectorul 1, deci cumva sunt
implicata 9i informata. Referitor la programul pe care iI desfa9oara ASPA 9i
anul acesta nu are fonduri pentru acest program, eu I-a9 lisa in continuare,
nu I-a9 abroga pentru ca proiectul despre care vorbim noi acuma este mult

mai larg, include Protecjia Mediului 9i include 9i Protecjia Animalelor Tn
general. ASPA are un nume foarte cuprinzator, dar ca puteri este foarte

(

limitata, adica este de Protecjia Animalelor dar este centrata numai pe caini,
nici macar pentru pisici, nu mai zic de alte animale de companiesau chiar
salbatice sa le zic a9a, din mediul urban ca exista 9i a9a ceva deja, nu nu se
pot ocupa, nu au pur 9i simplu nici dotarile nici speciali9tii necesari, deci a9
lisa acel program ASPA care sa se adreseze ONG-urilor care au ca obiect
de activitate bunastarea cainilor 9i pisicilor 9i ma rog cumva restrans 9i
compatibil cu activitatea ASPA 9i acest program la care pot participa gi alte
ONG ori pentru ca noi avem probleme serioase Tn Bucure9ti9i cu protectia
altor animate de la broa9te !estoase pana Ia nu 9tiu veverije 9i pasari 9i a9a

mai departe. Deci asta ar fi prima mea opinie. Apoi legat de sterilizare,
desigur ca ar fi foarte bine daca la acest program ar candida 9i ONG-uri care
s-ar implica Tnsterilizari de caini 9i pisici Tnmod special dar a9 vrea sa va
spun ca exista 9i chiar am insistat atunci cand s-a facut bugetul la ASPA ca
exista un fond de 700 de mii RON alocaji pentru sterilizarile de caini 9i pisici

de rasa comuna cu proprietar, dar pentru a fi pusa Tn practica, lipse9te
hotararea de Consiliu General, o hotarare care trebuie aprobata anual.
Aceasta hotarare este scrisa, a fost depusa la sfar9itul lunii mai, daca nu
gre9esc, oricum Tncursul lunii mai 9i eu m-am a9teptat luna de luna ca acest
proiect sa apara pe ordinea de zi. va spun ca de cand a fost scrisa, de cand
9

au fost alocata suma de bani si a fost scrisa hotararea, s-a mai nascut un
rand de pui abandonaji in probabil Tnmare parte la ghenele de gunoi 9i Tn
coljurile blocurilor. Deci daca aceasta hotarare ar fi fost bagata de urgen@
pe ordinea de zi, poate am fi preTntampinat ni9te gesturi de cruzime maxima.

(

Bun, deci revenind, aceasta hotarareexista, a fost scrisa de cei de la ASPA,
a fost scrisa si in 2019, com bine amintea doamna consilier Comanici, nu
trebuie decat sa fie pusa pe ordinea de zi. Pentru ca nu am vazut-o nici
macar pentru ordinea de zi care va avea loc luni, eu luni voi depune o alta,
un alt proiect probabil daca nu identic, asemanator pentru ca eu am depus
asemenea proiecte cand eram consilierul local la Sectorul 1 Tncepandcu
2017, voi depune un proiect ca cele anterioare prin care voi solicita de
urgen@ca proiectul sa apara pe urmatoarea ordine de zi 9i sa fie votat de
colegii mei consilieri generali. Suntem deja in luna august 9i suma alocata
este pentru acest an. Eu nu 9tiu. Desigur ca e timp ca aceste sterilizari sa se
faca Tnperioada respectiva, dar ar fi fost cu mult mai bine daca acest proiect

ar fi fost pus pe ordinea de zi in luna iunie. Cam atat a9 fi avut de spus.
Multumesc frumos.

DoamnaPre9edinteCicealaAna Maria
Muljumesc 9i eu, doamna consilier Mure9an. Eu susjin ce spune
doamna Comanici 9i pe chat 9i anume daca depuneji proiectul luni, TI
redepuneji, sa intre pe ordinea de zi suplimentara. Cred ca e necesar 9i 9tili
cum e, mai binele e du9manul binelui. Haideji ca Tncepemsa sterilizam acolo
(

unde se poate tocmai pentru a preveni cum spuneaji cruzimea fala de
animale 9i alte multe neplaceri care !in de sanatate publica. Bun. Am Tnteles,

ca este la cabinetul primarului deja proiectul, proiectulASPA, la asta va
referiji, doamna Mure9an. Bun. Ar trebui sa intre pe ordinea suplimentara.
Are dreptate doamna Comanici. Bun. Acum Ti dau cuvantul domnului
consilier general Purcarea.
DomnulConsilier PurcareaSorin
Buna ziua. Multumesc. Eu as vrea sa fiu foarte scurt si as vrea sa ma

refer numai la prevedereadin regulament9i de asemeneafac apel 9i la
doamna Comanici 9i la doamna Ciceala Tn calitate de colegi ai comisiei
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economice pentru urmatoarea sa-i zic observajie. Din cate !in minte, sper sa
nu ma Tn9el9i de aia doresc sa ma corectaji daca gre9esc, ieri Tn Comisia

economica cand am discutat acest proiect, s-a discutat ca pentru sa-i
spunem rapiditatea desfa9urarii selecjiei proiectelor, sa se modifice forma
inijiala 9i sa nu mai faca parte din comisia inijiala consilierii generali, lucru
care din cate fmi amintesc am cazut de acord asupra lui 9i a9a am 9i dat
avizul favorabil pentru... in cazul de faji, daca lucrurile raman a9a, a9 vrea
sa mi se confirme 9i doi sigur ca in Comisia de contestajii poate ca ar fi bine
sa fiu un consilier general ca acolo e sa zic o problema mai delicata 9i ar fi
util dar in regulamentul inijial Vreau sa 9tiu daca a ramas comisia cu trei

consilieri generalisau fara.
(

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Bun. Eu sincer, domnule Purcarea, nu-mi amintesc sa fi discutat ieri Tn
Comisia de buget, poate s-a discutat in alta comisie, este posibil, in schimb
va dau dreptate 9i urma sa va propun sa discutam despre aceasta modificare
9i astazi. Eu personal 9i vreau sa va conving 9i pe dumneavoastra membri
comisiei de ecologie astazi, cred ca ar trebui sa renunlam la acest aspect,
anume participarea consilierilor generali pentru acest an, fiindca pe legea
350, finanlarile sa pot da numai anual, in urma unui program anual, deci
toate proiectele trebuie sa se desfa9oara pe parcursul unui an. Anul viitor,
bineTnjelesca vom putea sa includem Tncomisie 9i consilieri generali 9i de
ce a venit aceasta propunere? Fiindcatimpul de implementareal proiectelor
(

este foarte scud. Deja am intrat Tn luna august practic 9i va dura o luna
Tntreaga 30 de zile sa se faca toata procedura cu contestatiile cu tot 9i practic

implementareaproiectelor daca proiectul acesta ar trece fara consilieri
general acum Tn 9edinta de luni, s-ar face in lunile septembrie, octombrie,

noiembrie9i pana Ia 15 decembriear trebui raportattot, predattot catre
finantator. in schimb, daca noi nu modificam acum regulamentulla articolul
33, punctul 1 9i cred ca voi formula eu sau poate dumneavoastraun
amendament Tn sensul acesta pentru luni, ce s-ar Tntamplaar fi ca in
urmatoarea 9edin@ de Consiliu General cu prezen@ fizica, ar trebuit sa
votam acesti membri consilieri Tncomisia de evaluare si selectie. Problema
este ca nu se poate face aceasta selectie a consilierilor cum ar fi normal in
§edinta de consiliu de luni, care este convocata online, deci consilierii vor fi
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prezenji online 9i au fost deja anuntaji in felul acesta iar pana la urmatoarea
9edinla de consiliu eu nu 9tiu cat timp va trece. E posibil sa treaca doua - trei
saptarnani ori aceste saptamani practic sunt timpi luati din implementarea
proiectelor, din practic, din obiectivele pe care acest proiect ar trebui sa le
livreze catre cetajenii bucure9teni, ori eu nu consider ca noi politicienii pana
la urma reprezentanjii cetajenilor, trebuie sa !inem musai sa fim in aceasta
comisie anul acesta, cum ziceam, cand au mai ramas practic numai trei luni,
fiindca i-am Tntarziatcu 1 luna, deci TnIoc de trei luni, ar fi doua luni, ceea ce
nu este deloc ideal, ba chiar este foarte prost pentru cetateni care ar trebui

(

(

sa beneficiezede o rezultateleacestor proiecte implementate.Asta o data.
Tntradevartoata problema provine din faptul ca s-a Tntarziatfoarte mult cu
bugetul9i ca acest regulamentnu a fost pus in dezbaterepublicainainte
chiar de adoptarea bugetului, ceea ce putea sa se faca de catre executiv,
din punctul meu de vedere, iar atunci cand au fost alocaji bani sa Tnceapa
deja call-ul de proiecte 9i ar trebui sa ne asumam cu totii dar cred ca 9i
executivul faptul ca s-a Tntarziatatat de mult cu proiectul, bugetul capitalei
Tmpreuna cu acesta linie de finanjare a fost aprobat in aprilie la Tnceputul
lunii aprilie 9i chiar daca s-a Tntarziatpana atunci, noi suntem acum Tn
august, tar call-ul de proiecte inca nu a fost pus pe saitul primariei. Deci va
rog sa injelegem lucrurile acestea. Domnul Purcarea, dupa cum spuneam
va dau dreptate 9i va susjin. De asemenea, in comisia de contestatii, daca
acolo trebuie un consilier sa fie prezent, la feI trebuie 9i 9i consilierii din
Consiliul General cu prezentulfizica, luni nu va fi o astfel de §edinta, nu §tiu
cum va fi 9edinja urmatoare, nu vreau sa Tntarziem implementarea acestor
proiecte 9i de asta acum ziceam trebuie 9i eu cred ca trebuie sa scriem un
amendament pentru a modifica acest articol 30 gi 31, deci va dau cuvantul
daca vreji pe acest subiect. DoamnaComanici, pe subiectul acesta.

DoamnaConsilier ComaniciAncuta Sorina
inca o data, noi nu putem fi de acord ca in acestecomisii acum mai
mult decat atat, nu numai ca in selectie, nu numai ca in contestatie, nici
macar Tn Comisia de selecjie nu sunt consilieri generali, sunt fonduri ale
municipiului Bucure9ti. Noi votam bugetele municipiului Bucure9ti. Faptul ca
da, aveji dreptate, a intervenit mult prea tarziu 91aprobarea bugetului 9i acest
regulament, dar inca o data, ma intorc un pic in spate, noi aveam deja o
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hotarare de Consiliu General, 315 si exact cum a zis si doamna consilier

general Mure9an, acolo se facea referire 9i se puteau obtine aceste
concursuri de proiecte imediat dupa buget, daca ar fi fost prin9i la ASPA
aceste bugete pentru fonduri nerambursabile 9i atunci am fi Tnceput cu unele
9i asta nu venea decat sa completeze. Nu este corect sa scoatem consilierii

generali. in primul rand, inca o data, nu este vina noastra.Atributul nostru,
al consilierilor generali, este sa 9i veghem la ceea ce se intampla cu bugetul

municipiuluiBucure9ti.Vorbeaminainte de transparen@
9i am ajuns la
concluzia, Tntradevarinclusiv dumneavoastra aji spus ca la anul consilierii
generali 9i la selecjie 9i la contestajie. Haideji sa Tncepemde anul asta, chiar
daca vor fi mai tarziu. Oricum proiectul 9i regulamentut este fix cum aji spus
dumneavoastra. incepe prea tarziu. Am fi putut sa ne sa ne unim foRele 9i
luni sa intram inclusiv cu un proiect pentru alegereacomponenjei cornisiei
de selecjie 9i contestajie cu membrii din Consiliul General. Faptul ca avem
9edin{eonline, nu este solicitareaconsilierilor generali PSD. Mai mult decat

(

atat, noi o sa iI Tntrebamluni pe domnul primar general,acum fac o
paranteza, de ce 9i luni este 9edinIa online? Nu mai este pandemie, nu mai
este epidemie, toata lumea se Tntalne9te,nu sunt restricjii, nu 9tiu de ce nu
dorim sa venim la 9edin@? Noi, consilieri generali 9i sunt convinsa, vorbesc
acum doar despre mine, dar sunt sigura ca toli colegii mei consilieri generali

PSD, noi venim luni sa votam inclusiv componenjacomisiei, cu consilierii
generali. Nu avem cum sa facem comisie de selecjie fara consilieri generali.

Ce o sa avem? Doar aparat de specialitate, primar 9i societate civila. §i noi
consilieri generali ce mai facem? Ce facem noi? Cum urmarim noi? Cum ne
(

implicam noi? Asta este obsewajia mea. Eu cred ca nu este bine 9i pare 9i
altfel, daca ma Tntrebaji pe mine. Pare pujin suspect a9a, nu 9tiu, cu multe
semne de Tntrebare.

Multumesc.

DoamnaPre9edinteCicealaAna Maria
Da. Tnteleg ca domnul Purcarea are o 9edinla la ora 12:30 91vrea sa

se consemnezevotul dumnealui.Vi rog sa va exprimajiverbal. Daca mai
este si domnul Florescu si domnul Purcarea, ca sa ramana consemnat.
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Domnul Consilier Purcarea Sorin

Multumesc frumos. Da, TntradevarIa 12:30 am o alta sedinta Ia care
voi Tntarziadaca nu plec acum. A9 vrea sa va spun ca votul meu pentru
cele doug proiecte este pentru 9i urmeaza ca in plen sa discutam daca vor
fi amendamente, vom decide atunci, dar pentru proiectele care se afla acum

pe ... Tndezbatere, votul meu este pentru, pentru amandoua.

DomnulConsilier FlorescuAdrian
Adrian Florescu sunt. §i votul meu este pentru la ambele proiecte.
M-am exprimat9i Tnscris.

(

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

OK. Muljumim.
Revenind, s-a 'Fnscrisdoamna Ana Maria Gram. Banuiesc ca pe acest
punct pe care discutam, componen+acomisiei. inainte de asta, totu9i a9 vrea

sa o Tntrebpe doamna directorAndrei de ce de exemplunu s-au facut
demersurile pentru ca acest proiect sa fie pe ordinea de zi in 9edintele din
luna iulie? Fiindca au fost cate 9edin+ein luna iulie? Ori regulamentul a ie9it
pe 28 iunie din dezbaterea publica din cate 9tim.

(

Doamna Director ExecutivAndrei Gabriela Alina – Direcjia Relajia cu
ONG,sindicate 9i patronate
Buna ziua. A9 fi Tncercatde fapt sa intru de cand a ... domnul consilier
general Purcarea, dar am avut o problema cu sunetul, dar daca Tmi permiteji
as vrea sa Ie iau in ordinea Tncare s-au vorbit si sa fac cateva lamuriri. La
comisia economica de ieri nu s-a... eu personal nu am vorbit despre faptul
ca nu vor mai fi consilieri generali Tncomisia de evaluare9i selectie ci ca in
perioada dezbaterii publice am scos faptul ca cei trei consilieri generali
trebuie sa faca parte din Comisia de ecologie 9i acum cu noul regulament
pot face parte trei consilieri generali din Consiliul General per ansamblu. Asta

am spus eu. Acum fmi pare rau daca s-a TntelesaltcevaTnsa.Asta este
lamurirea pe care voiam sa o fac. Nu se mai aleg acum consilieri generali
14

doar din cadrul comisiei de ecologie ci per ansambludin TntregConsiliul
General. Asta o data. Doi, legat de Tntarzierea faptului ca trebuie ale9i
consilieri generali Tntr-o 9edinla care se va desfa9ura la sediul Primariei

Municipiului Bucure9ti, vreau de asemenea sa menjionez faptul ca acest
lucru nu ar Tntarzia neaparat Tn desfa9urarea programului de finanlari
nerambursabile,TntrucatTn perioada de 30 de zile Tncare se pot depune
proiecte, atunci Tnurmatoarea 9edin@de Consiliu General, adica Tncele 30
de zile se pot alege membrii comisiei de evaluare din cadrul Consiliului

General al Municipiului Bucure9ti.Acum cred ca in 30 de zile va fi o 9edin@
de ConsiliuGeneral in care sa se poata vota 9i alege memE)rudin Consiliul
General al Municipiului Bucure9ti. BineTnjeles,daca dumneavoastra doriji sa
faceji amendamente, noi ne supunem Consiliului General.

(

Doamna Pre$edinteCicealaAna Maria
Sigur. §edinja din 19 iulie daca nu ma Tn9el,a fost fizica. De ce nu aji
facut demersurile pentru a introduce acest proiect 9i proiectul de selecjie a

consilierilorgenerali?
Doamna Director ExecutivAndrei Gabriela Alina – Direcjia Relajia cu
ONG, sindicate 9i patronate
Proiectul de hotarare s-a aflat la cabinetul primarului general, nu a fost

pus pe ordinea de zi de atunci.
(

DoamnaPre9edinteCicealaAna Maria

OK. Daca puteti sa-mi transmiteji va rog corespondenjainijiata de
direcjia dumneavoastra? in sensul de a include pentru 9edinjele din luna
iulie, au fost trei 9edin+ein luna iulie pentru a introduceacest regulament.
Daca puteji sa ne trimiteji pe adresa comisiei.
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Doamna Director ExecutivAndrei Gabriela Alina – Direcjia Relajia cu
ONG, sindicate 9i patronate
in primele 2 9edinIe se afla inca in perioada de dezbatere publica, iar

in ultimasedinta de ConsiliuGeneral...

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Nu. Tmicer scuze. in dezbatere publica a fost pana pe 28 iunie, corect?

(

Doamna Director Executiv Andrei Gabriela Alina – Direc jia RelaIia cu
ONG, sindicate 9i patronate
Se puteau depune recomandari, varianta Tmbunatatita9i finala 9i pana
cand a stat in dezbatere publica a fost pana pe 7 iulie, din cate fmi aduc
aminte. Oricum undeva 7, 8 iulie.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

(

OK. Toate astea, va rog produceji documentele care arata ceea ce neaji spus acum Tn comisie, catre secretarul comisiei. De asemenea, a9 vrea
sa va Tntrebcare este opinia dumneavoastra privind componenja comisiei
pentru a anul acesta 9i implementarea comisiilor implementarea proiectelor
in timpul acesta scurt? Eu ... la dumneavoastra ca credeji ca nu v-ar Tncurca
prea tare fiindca oricum o sa mai fie o 9edinji, dar care este planul efectiv?

Adica cum gestionaji faptul ca de exemplu daca nu aveji comisie pe 15
august stabilita, nu veji ... proiectele?

Doamna Director ExecutivAndrei Gabriela Alina – Direcjia Relajia cu
ONG, sindicate 9i patronate

in sedinta de pe data de 2 august se va aproba acest proiect de
hotarare, urmand ca in cateva zile sa iasa avizat de la prefectura, dupa
aceea se va da un anun! in Monitorul Oficial 9i Tncepe perioada de 30 de zile

de depunere al proiectelor. cand spuneam ca nu ar Tngreuna,este pentru
ca daca undeva pe la, 9i daca fmi permiteji o secunda sa ma uit pe calendar,
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daca perioada de depunere Tncepe undeva Ia 7 august, ma gandesc ca in
30 de zile Tncepandcu 7 august probabil va fi o 9edintade Consiliu General
in care se poate

asigura votul

secret

9i se poate vota,

dar repet

durnneavoastra puteji depune amendamente pentru noi ca 9i direcjie
initiatoare 9i care asigura o parte din secretele acestui proiect, este Tnregula

9i cu membri din Consiliul General, cinci membri care nu fac parte din
Consiliul General, adica cu care nu se ... General.

Doamna Pre9edinteCicealaAna Maria
(

Deci practic estimarea dumneavoastra pentru depunerea proiectelor
este Tntre7 august 9i 7 septembrie, corect?

Doamna Director ExecutivAndrei Gabriela Alina – Direcjia Relajia cu
ONG, sindicate 9i patronate
Da.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

OK. Bun. Atunci va rog sa faceti demersurile ca sa fie publicat cat mai
repede acest proiect Tn Monitorul Oficial. §tiu ca secretarul general al
primariei face de obicei demersurile, dar e bine sa ... la curent.
(

Doamna Director Executiv Andrei Gabriela Alina – Directia Relajia cu
ONG, sindicate si patronate

Sigur. Imediat cum va fi aprobat de ConsiliulGeneral 9i validata
hotararea, o sa dam anun! la Monitorul Oficial. Tnaintenu se poate, conform
legii

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Am injeles. OK. Bun. avem acum pe doamna Gram care a solicitat
cuvantul.va rog, doamna Gram.
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Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Multumesc.

O sa deschid un documentin care am facut mai multe obsewajii.
Voiam sa va zic ca de cateva erori materiale. in preambulul hotararii se
vorbe9te despre rapoarte ale comisiilor de specialitateTn Ioc de avize, ar
trebui corectat. Apoi, pe ultirnul paragraf de la pagina patru induce in eroare,
este mentionat anexa 2 contractul de finantare modelul contractul de
finanjare, de9i deja suntem Tninteriorul conjinutului anexei 1, regulamentul,

deci ar trebui 9i 9ters acel paragraf,apoi la fiecare antet de anexa la
(

regulamenttrebuie scris anexa la regulament pentru ca altfel se poate iara9i
sa inducemTneroare. Cine cite9tee anexa la hotarare,anexa la regulament,
trebuie sa fie clarificat. Acestea sunt ni9te aspecte tehnice. gi chiar avem
rugamintea daca puteli sa ne transmiteji in word in timp ce le elaboraji, ca
sa putem sa ne aducem aportul Tnainte sa fie publicate pe site ca sa nu apara

cu diverseerori.

(

in ceea ce prive9te ce spunea doamna consilier Ancuja Comanici, Tn
Comisia de contestajii nu poate participa un membru din partea ONG-urilor
pentru ca ar fi conflict de interese. Nu a facut parte nici Tncazul Comisiei de
contestatii care e descrisa Tnanexa hotararii de Consiliu General 315/2019
Acolo se menjioneaza la articolul44 aliniatul 2 ca face parte din Comisia de
contestajii doi angajaji de la ASPA 9i un consilier general, deci Tnniciun caz
nu a9 recomanda sa faca parte din Comisia de contestajii un membru din
partea ONG-urilor. Vorbesc despre Comisia de contestajii, nu Comisia de
evaluare. Pe de alta parte noi putem sa facem un regulament diferit fala de
ce conjine hotararea de Consiliu General 315/2019. Legea 350/2005 nu
conjine nici o limitare cu privire la membrii comisiei de evaluare sau cu privire
la membrii comisiei de contestatie 9i chiar a9 vrea sa va spun ca articolul 27

din Legea 350/2005 face referire la cateva articole care sunt abrogate din
Ordonanja de UrgenIa 60/2001, care acolo Tntradevarse facea referire la
condijiile pe care trebuie sa le Tndeplineasca membrii comisiilor, dar aceste
articole sunt adica Tntreagaordonanla de urgen@ 60/2001 este abrogata Tn
prezent Tnlocuita de legea 98 a achizijiilor 9i eu cel pujin nu am gasit Tnlegea

achizijiilor detalii cu privire Ia cine trebuie sa fie membrii acestor comisii 9i
chiar a9 vrea sa... o opinie de la doamna directoare de la Direcjia de Relajia
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cu ONG-urile sa Tmi spuna daca Tn prezent avem vreo limitare de condijii
pentru ca anterior erau condijie de experien@ pe proiecte din domeniul

respectiv Tn care se acordau finantarile nerambursabile9i a9 vrea sa 9tiu
asta. Cu privire la faptul ca intarziem prin alegerea Tncomisia de evaluare a
trei consilieri generali, sunt de acord cu doamna directoare ca in timp ce se...
dupa publicarea TnMonitorul Oficial 9i Tntimpul celor 30 de zile am putea sa
avem o sedinta fizica de selectie numai ca nu stiu care care sunt consilieri
generali care au experien@ pe analize, evaluare proiecte 9i pe domeniul
acesta de protecjie a mediului 9i Protecjia Animalelor, adica nu 9tiu daca

suntem competenli sa facem parte dintr-o asemeneacomisie. Mai am 2
observatii. La un moment dat in proiect Tn regularnentse spune despre
(

mersul pe jos ca e o metoda de transport atternativ. Mie mi se pare impropriu
... de pagina 7, iar la pagina 8 in primul paragraf se menjioneaza
solutionarea integrata a problemei animalelor abandonate. Un proiect al unui
ONG, mai ales care e limitat Ia cateva luni 9i Ia un buget mic, nu poate aborda
o solutionare integrata. Asta !ine de autorita+ile publice. Cam acestea sunt in
mare observatiile mele 9i a9tept raspuns de la doamna directoare cu privire
la condijiile pentru membrii din comisii avand Tnvedere ca e abrogata OUG

60. Multumesc.

Doamna Pre9edinteCicealaAna Maria

(

Multumesc 9i eu. va rog, doamna director. Deci doamna consilier
Gram se refera la articolul 27 din legea 350 care specifica face trimitere la
acel OUG abrogat, la condijiile care trebuie respectatede membrii comisiei.
Doamna Director ExecutivAndrei Gabriela Alina – Directia Relatia cu
ONG. sindicate 9i patronate
Nu exista nici o reglementare privind componen+acomisiei de evaluare

9i selectieInsa ca 9i exemplude buna practica,bineTnjelesca ace9tiaar
trebui sa aiba o minima expertiza Tnevaluarea acestor proiecte, dar nu e...
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Doamna Pre9edinteCicealaAna Maria
in domeniul respectiv,fiindca Tnregulamentareaanterioara se cerea
inclusiv studii Tn acele domenii care sunt vizate de licitajiile respective, era
de fapt luata legea licitajiilor publice, 9i studii 9i experienla profesionala
pentru a fi membru Tn acel tip de comisie 9i prin analogie legea 350 a preluat
pentru comisiile de evaluare 9i selec+ie.Acum nu mai exista practic spuneti
9i dumneavoastra acea condijie, dar ar fi o buna practica. in schimb referitor

la prezenta sau nu a consilierilor generali in astfel de comisii, n-ar jine
analogia Tn ceea ce prive9te licitatiile publice. Acolo nu sunt consilierii
generali 9i e vorba de sume importante din bugetul local, ori legea achizitiilor
(

din contranu prevedeconsilierigenerali prezenjiacolo.Ar fi 9i poate9i un
conflict Tntrecele doua ramuri executiva 9i legislativa, sa fie a9a. Asta o data.

Dar v-a9 Tntreba totu9i referitor la condijia de transparenta privind
activitatea acestei comisii 9i a intregii proceduriselecjie, dar 9i de
implementarea planului, a proiectelor, care ar fi demersurile dumneavoastra,
ale direcjiei. Dar Tnainte sa fmi raspundeji va rog, dau scurt cuvantul doamnei

Ana Maria Gram.
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Multumesc mult. ... proiectul de pe ordinea de zi nr. 11 care e pe ... va
fi pe 2 august, unde e regulamentul pentru proiectele de bugetare
participativa.Acolo se cere experien@de trei ani, deci atat pentru angajajii
(

din aparat, atat pentru consilieri,se cere experienlade trei ani pe derulare
proiecte civice, deci cred ca ar fi bine sa ne hotaram cum este cel mai potrivit

cum sa facem componen+a9i sa facem ceva, un regulament unitar, sa nu
avem diferenje atat de mari intre diferite regulamentecare sunt sirnilare ca
9i acolo este vorba de proiectedepuse de cetajeni pentru alt buget, ma rog,
este vorba de bugetarea participativa pe alte domenii mai vaste dar trebuie
sa facem o corelare Tntretoate acestea.

DoamnaPre9edinteCicealaAna Maria
Bun. Doamna Gram, multumesc. Am Tnsadoua subiecte diferite si vad
ca mai avem numai jumatate de ora 9i trebuie sa dezbatem proiectul de pe
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ordinea de zi de la numarul 2. Referitor la persoanelefizice care pare,
persoane fizice solicitanji 9i ce definijie le aplicam acestora legal vorbind, la
articolul 28 din regulament, la documenta jia solicitanjilor persoane fizice sunt
anumite formulare cerute la dosarul acestora, care ne duc cu gandul ca aveti

multe persoane fizice autorizate, de exemplu declarajia pe proprie
raspundere privind TnregistrareaTnscopuri de TVA, dupa aceea certificat de
Tnregistrarefiscala, actele doveditoare ale sediului actual si apoi de la UNRC
certificat constatator de la Oficiul Registrului Comer+uluiin copie semnat 9i
9tampilat conform cu originalul. Deci acestea sunt din articolul 28 8 puncte
pe care vin le-am citit, necesare la dosarul persoanelorfizice. Cred ca e o
confuzie majora pe care o face 9i aici v-a9 sa faceji un amendament pe care
(

sta iI depunejI 9i iniIiaji cumvaTmpreunacu primarulgeneral astfel Tncatsa
eliminaji aceasta confuzie. in legea 350, de niciunde nu reiese ca persoanele
fizice autorizate Ia care dumneavoastra cred ca va referiti aici Tn dosar Tn
documentele de la dosar, ar putea sa fie eligibile. Poate doriji sa ne clarificaji,
va rog. Doamna director Andrei.

Doamna Director Executiv Andrei Gabriela Alina – Direcjia RelaIia cu
ONG. sindicate 9i patronate
Tminotasem 98ce spusese doamna consilier Gram. Oi a9 vrea sa Tncep
sa clarific acest aspect 9i dupa aceea ... dumneavoastra daca este Tnregula.

(

Privind experienja in comisie, facand paralela cu programul bugetarii
participative, acolo da, se cer trei ani de zile experienA in domeniu Tnceea
ce prive9te bugetarea participativa, la regulamentul pe 350 avem trei ani
experien@ la partea de reprezentanla a ONG-urilor, Tnsavreau sa va anun!
a9a cum se afla §i pe site-ul primariei, s-a pus un anun! de selecjie in care
reprezentanjii ONG-urilor care doresc sa faca parte din comisia de evaluare,

se pot TnscrieTmpreunacu 9i se pot Tnscrie9i pot depune un CV in acest
sens pentru a face parte din comisia de evaluare,urmand ca dupa aceea,
din decizia conducerii,sa se selecteze persoanelecele mai potrivite ca 9i
reprezentanjii ONG-urilor care sa faca parte din comisia de evaluare 9i
selecjie a proiectelor Tnprogramul de finanjare nerambursabila pe 350. Deci
cumva da, aceasta ar fi mica diferenIa, ca la bugetare participativa se cere
experienP in domeniu, la 350 nu se cere experienA in domeniu. Se cere
doar experienla de 3 ani.
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in ceea ce prive9tepersoanele fizice autorizate, acestea pot depune
proiect Tn cadrul ... de finanlari nerambursabile, legea nu ne Tngrade9te,
putem acorda 9i acestor categorii dreptul de a depune proiecte. Daca doriti
sa se faca amendament, bineTnjeles ca ne supunem Consiliului General.

Doamna Pre9edinteCiceala Ana Maria
Doamna dirctor Andrei, va rog sa-mi precizati ... legala, articolul Ia care

va referiji 9i dau 9i cuvantul 9i Anei Maria Gram. fiindca este avocat 9i vrea
sa susjina din punct de vedere legal. Ne scrie Tnchat.
(

Doamna Director Executiv Andrei Gabriela Alina – Direcjia Relajia cu
ONG, sindicate 9i patronate
Nu 9tiu sa va spun articolul din baza, din legea 350. Pot sa-I caut 9i saI trimit la comisie, daca doriji.

Doamna Pre9edinteCiceala Ana Maria
Noi am consultat sa 9tili legea 350. Din interpretarea noastra nu reiese
putea sa fie eligibile persoanele fizice autorizate. Doamna Gram, va

rog.
(

DoamnaConsilierGramAnamaria Alina
Muljumesc mult. A9 vrea sa citim impreuna art. 3 din legea 350 9i care
regulament. Articolul 3 alineatul 1. Pentru a putea participa la procedura
privind atribuirea contractului de finantare nerambursabila solicitantii trebuie
sa fie persoane fizice sau persoane juridice fara scop patrimonial, asociajii

sau fundaIii constituite conform legii sau culte religioase recunoscute
conform legii. Deci avem doua variante fie persoanafizica fie este persoana
juridica fara scop patrimonial 9i aici detaliaza asociajiei sau funda+iei
constituite conform legii sau culte religioase. Nu avem categoria de PFA. A9
vrea sa va citesc un pic 9i din Ordonanta de Urgenla 44 pe 2008 privind
desfa9urarea activitalilor economice de catre persoanele fizice autorizate
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Tntreprinderi individuale 9i Tntreprinderifamiliale. Avem a9a: articolul 1

alineatul 1: prezenta ordonan+ade urgenR reglementeazaaccesul la
activitatile economice, subliniez economice. din economia nationala, asa,
procedura de TnregistrareTnregistrul comertului de autorizare a funcjionarii
9i regimul juridic al persoanelor fizice autorizate sa desfa9oare activitali
economice. $i la alineatul 2, scuze la articolul 2, litera a avem definitia legala

a activitalii economice:este activitatea cu scop lucrativ, da? Deci noi
Tntotdeauna cand avem finan+ele acestea nerambursabile pe legea 350, se
evita, nu se acorda niciodata finanjare nerambursabila pentru activitatile cu

scop lucrativ. Sunt exceptateTn mod expres prin legea 350 9i atat prin
(

regulamentul scris de dumneavoastra. Deci asta vreau sa spun ca trebuie
sa distingemTntrecele doua.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Muljumesc mult, doamna consilier. A9a am avut 9i eu impresia cand
am citit prima data. imi cer scuze ca nu am observat pana acum acest aspect

(

fiindca a stat in dezbatere publica, I-am discutat regulamentul 9i special in
comisie de doua ori chiar, nu am observat pur 9i simplu acest aspect legat
de persoanele fizice. De fapt de aceste formulare care se cer 9i care te duc
cu gandul la persoanefizice autorizate,a9a Tncatdoamna directorAndrei,
daca nu aveti o alta baza legala pe care sa ne-o precizaji cu privire la acel
articol 28, va rog foarte mult sa iI modificaji, faceji un amendamentsa iI
inijiaji din partea primaruluigeneral sa discutajicu primarul generaldespre
acest amendament 9i sa iI trimiteji catre toli consilierii generali astfel Tncat
sa iI avem pe pentru a-1susjine in 9edinja de luni.
Daca vre li sa mai luaji cuvantul pe asta 9i a9 mai avea un punct,

imediat va dau cuvantul 9i doamnei consilier Comanici, legat de depunerea
electronica sau 9i fizica Tnplic. Vreau sa totu9i din feedback-ul primit de la

ONG-uri, a ramas acest aspect adica se vor depune Tn plic sigilat la
registratura documentelede proiect. injeleg ca se poate face totu9i din ce
spun dumnealor 9i depunere electronica mai ales acum ca suntem in
pandemie 9i mai ales ca e vorba de proiecte de protecjie a mediului
Tnconjurator 9i implica foarte multi hartie folosita aceasta documentajie. Ce
spun ei ca ar putea fi o solutie, ar putea sa existe o adresa de email speciala
la care sa fie trimise propunerile de proiecte, cu toata documentajia ceruta
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9i mai ales ca deja registratura folose9te serviciul de mesagerie electronica

pentru raspuns sau Tnregistrarea petijiilor, documentelesemnate 9i
9tampilate pot fi trimise 9i scanate 9i pentru a nu exista nicio problema legata

de deschiderea, divulgarea continutului aplicajiilor Tnainte de a intra in
evaluare, dosarul de aplicatie poate fi primit pe email in arhiva parolata, iar

parola poate fi trimisa ulterior prin sms la o persoana desemnatadin
secretariatul tehnic. Eu acum v-am citit din procesul de dezbatere publica de

(

la Fundatia Comunitara Bucure9ti care a venit cu mai multe puncte ca 9i
consultare pe baza regulamentului,iar Tntretimp m-am uitat Tnregulamentul
de la Consiliul Local Cluj-Napoca, unde pentru solicitare se poate depune
documentajia 9i fizic dar 9i electronic 9i precizeaza Tn cazul Tn care
documentele scrise se transmit in forma electronica acestora Ie sunt
aplicabile prevederile legale referitoarela semnatura electronica,astfel Tncat
ele se Tndeplineascaconditiile de proba 9i de validitate ale unui act juridic.
Deci a9 vrea sa ne spuneji totu9i daca nu exista posibilitatea aceasta de a
se depune 9i electronic 9i numai electronic dosarele de candidatura, avand
in vedere ceea ce am precizat?
Doamna Director Executiv Andrei Gabriela Alina – Directia Relatia cu
ONG, sindicate 9i patronate

MomentanTnacesta an, nu am discutat9i cu colegiino9tride la
Direc jia Informatica 91 nu pot asigura ... in anul acesta depunerea
(

electronica, din cate 9tim 9i am mai discutat 9i noi cu reprezentantiiONGurilor, nu toate au semnatura electronica si atunci este necesar ca fiecare
document sa fie semnat eletronic, speram ca...

Doamna Pre9edinteCiceala Ana Maria
Asta Tnseamna ca cei care nu au semnatura electronica, pot sa depuna

fizic. Stiji?
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Doamna Director Executiv Andrei Gabriela Alina – Directia Relafia cu
ONG, sindicate9i patronate

Vi dau dreptate, Tnsa aceasta a fost decizia pentru regulamentul
pentru anul acesta. Sunt convinsa ca din 2022 o sa se lucreze mult mai mult
pe partea de depunere electronica.

DoamnaPre9edinteCicealaAna Maria
Am injeles. Bun 9i Tnjelegca 9i doamna Mure9andore9tesa iasa din

9edinla.
Eu va propun, deoarece nu exista amendamente, sa luam acurn vot
pe proiectul de la numarul 1 9i imediat dupa Ti voi da cuvantul doamnei
Muresan.

(

Vi rog si supuneji acum la vot proiectul de la punctul 1.
6 voturi pentru 9i 2 abjineri, din 8.

Muljumesc. ii dau cuvantul rapid doamnei Comanici.

DoamnaConsilierComaniciAncuja Sorina
(

Nu. Vroiam tot la primul punct. La referirea doamnei consilier general

Gram apropo sa aibe experienB cei din comisie. Ma gandescca facea
referire la cei de la societatea civila, nu la 9i consilierii generali. Noi suntem
legislativul. Noi cand am candidat, nu am candidat pe specialitali avand Tn
vedere ce profesie aveam 9i a9a mai departe pentru ca daca mergem aici la
aceasta comisie cu punctul de vedere sau cu o propunere doar daca ai
participat la activitali similare, Tnseamnaca noi consilierii generali nu o sa
mai putem face parte probabil din nicio comisie 9i nu ma refer la comisiile de

specialitate ale Consiliului ci restul de comisii unde sunt, trebuie sa fie
prezenji consilieri generali, mai mult decat atat mai sunt aprobate proiecte
pentru fonduri nerarnbursabile 9i din cate 9tiu 9i DGASPC-ul are 9i Tncadrul
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comisiilor sunt consilieri generali. A9a a fost Tntotdeauna9i a9a a fost 9i
acum. Asta era singura observajie pe care a9 fi dorit sa o fac.
Multumesc

Doamna Pre9edinteCicealaAna Maria
Multumescfrumos.
Trecem acum la punctul 2 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare

privind imputernicirea expresa a Consiliului Local al Sectorului 1 al
Municipiului Bucure9ti sa hotirasca, in condijiile legii, pentru
cooperarea cu Asociajia Romana pentru Smart City 9i Mobilitate Tn
vedereademarariiprogramului City Air.

(

va rog, colegii, daca aveji intervenjii sau opinii, sa va Tnscriejila cuvant
pe chatul comisiei. injeleg ca nu sunt Tnscrieripe acest proiect de hotarare,

a9a Tncatrog tehnicul sa inijieze procedura de vot.
Avem 8 voturi pentru 9i 0 Tmpotrivi.
va multumescfoarte mult.
Mai avem o cerere de Tnscrierela cuvant, doamna consilier Gram, va
rog frumos.
(

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Multumesc. Foarte scurt. Doamna Comanici spunea ca pentru
consideri nu se cere experien R. Eu, din ceea ce am citit regulamentul, pentru

proiectul de pe ordinea de zi cu numarul 11, puteji sa TIdeschideji acum 9i
sa vedeti la capitolul 9, comisia de evaluare punctul 2 spune a9a: din comisia
de evaluare vor face parte reprezentanji sunt putere de decizie din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, instituTiilor subordonate,
reprezentan li ai Consiliului General precum 9i reprezentanli ai societa}ii civile
cu expertiza de cel putin trei ani in desfa9urarea programelor de implicare
civica, propu9i de primarul general, dupa cum. Urmeaza 9i apoi se detaliaza.
Litera a. Trei reprezentanji ai aparatului. litera b, 3 reprezentanli ai Consiliului
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General, deci Tn regulamentul de bugetare participativa, avem aceasta
condijie de 3 ani experienla pe proiecte, inclusiv pentru consilierii generali.
Asta este situaIia. Daca vrem sa facem un amendament, putem sa facem un
amendament luni, dar asta e proiectul care e pe site acum.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Tnteleg.Doamna Comanici a replicat cum ca se refera la societatea
civila, aceasta experienji, depinde cum citim articolul, Tnteleg.Bun. Haideji
(

sa dezbatem din nou cred in 9edinja de luni, probabil ca or sa mai fie colegi
care nu sunt membri ai comisiei care vor vrea sa intervina si daca nu mai
sunt alte Tnscrierila cuvant, declar 9edinja Tnchisa.Multumesc foarte mult

pentru participare9i celor care ne urmaresc,muljumim Ia feI pentru
participare.

O zi buna. La revedere.

Pre9edinte,

Ciceala Ana-Maria

Secretar

Nic)M

le6
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