
Proces - verbal al 9edin+ei Comisiei de Ecologie, protectia mediului 9i
igienizare din cadrul CGMB din data de 30.08.2021, ora 9

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

Absent: Nicolaie George

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

(
Ordinea de zi: punctele nr. 2, 3, 7 9i 26 de pe ordinea de zi a CGMB

din 01.09.2021.

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

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Buna ziua.

Lipse§te secretarul comisiei, a9a ca va rog sa inijiaji un vot. O
propun pe doamna Manuela Mure§an, daca nu sunt alte propuneri.
Daca sunt alte propuneri, va rog sa Ie faceji.

O.K. Atunci rog tehnicul sa inijieze acest vot pentru secretaturl de
comisie, Manuela Mure9an, numai pentru astazi, pentru 9edin ja comisiei
de astazi.

(

8 voturi pentru.

O.K. Avem 8 voturi pentru din 8 prezenji.

Acum cred ca e bine sa votam ordinea de zi. Daca puteji sa ini Iiaji
votul pentru ordinea de zi 9i sa ii daji citire Tnainte.

Asistent comisie

Pe ordinea de zi sunt punctele 2, 3, 7 9i 26 ale Consiliului General
din 1.09.2021
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Punctul 2: Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de
Gestionare a De9eurilor din Municipiul Bucure9ti.

Punctul 3: Proiect de hotarare privind identificarea prin microcip,
Tnregistrarea Tn RECS 9i sterilizarea gratuita a cainilor fara pedigree, cu
dejinator 9i sterilizarea gratuita a pisicilor fara pedigree, cu 9i fara
dejinator, de pe raza Municipiului Bucure9ti.

Punctul 7: Proiect de hotarare pentru modificarea 9i completarea
Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 123/2021 privind
aprobarea finan+arii de la bugetul Municipiului Bucure9ti a Programului
Unitar de Acjiune pentru Deratizare 9i Dezinsecjie in anul 2021.

(

Punctul 26: Proiect de hotarare privind desemnarea a trei consilieri
generali ca membri Tn comisia de evaluare 9i selecjie a proiectelor de
interes local in domeniul protec+ia mediului Tnconjurator 9i animalelor, in
vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila, conform
prevederilor Legii nr. 350/2005.

Pute{i vota ordinea de zi.

8 voturi pentru.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
( O.K. Mul+umesc. Deci a fost adoptata ordinea de zi, aga Tncat putem

trece la punctul 1 9i anume proiect de hotarare privind aprobarea Planului
de Gestionare a De9eurilor din Municipiul Bucure9ti. Pentru acest punct,
Tntrebarea este daca Tl avem Tn sala pe domnul lstrate sau un reprezentant
al Direc+iei Servicii Publice fiindca dumnealor au Tntocmit raportul de
specialitate. in sala sau online. Dar online nu vad sa fie domnul lstrate sau
cineva de la Mediu. Este prezenta reprezentanta de la Directia de ONG-
uri in sala, asta pentru punctul 26. Puteji va rog sa sunaji la Direcjia
Servicii Publice? §i a9teptam 2 minute daca e nevoie sa vina. Muljumesc.

Ca procedura, ca de obicei, pentru colegi daca doriti sa luati
cuvantul, va rog sa va Tnscrieti pe chat-ul comisiei, scriind inscriere la
cuvant

2



Asistent comisie

Doamna pre9edinte, am vorbit la Direc jia Servicii Publice 9i sunt pe
drum spre sala de consiliu, colegii.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Perfect. Muljumesc.

vad ca Tntarzie foarte mult colegii de la Direc jia Servicii Publice, a9a
ca in a9teptarea lor, va propun daca sunteji de acord, fiindca este doamna
Chiri A, sa vorbim despre punctul 3 9i anume hotarare privind identificarea
prin microcip, Tnregistrarea Tn RECS 98 sterilizarea gratuita a cainilor fara
pedigree, cu dejinator 9i sterilizarea gratuita a pisicilor fara pedigree, cu 9i
fara detinator, de pe raza Municipiului Bucure9ti. Doamna Chirita, daca
puteji prezenta va rog succint proiectul?

(

Doamna Director Executiv Chirita Mihaela – Directia de Mediu

Proiectul este depus din aprilie, au mai avut de facut anumite
modificari pe care le-au facut, au fost propuse trei proiecte Tn acest sens
de catre ASPA, doamna consilier Manuela Mure9an 9i Tnteleg ca 9i
doamna Ancu{a Comanici, unde nu am avut proiectul dansei. Nu ne-a
sosit decat un mail vis-a-vis de acest proiect. Avand Tn vedere ca ASPA a
propus primul proiect, noi I-am demarat pe acesta pentru ca are toata
documenta jia necesara. injeleg ca in 2019 9i Tn 2020 nu s-au alocat bani
pentru acest proiect, ca a fost propus de doi ani de zile.

(

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Aveam o Tntrebare. in ce masura se poate implementa intr-un timp
atat de scurt 9i daca fondurile alocate vor trebui reportate pentru la anul,
va trebui sa avem un nou proiect pentru la anul? Votat?

Doamna Director Executiv Chirila Mihaela – Directia de Mediu

Posibil sa da. Acest proiect trebuia ... ASPA ... avem relajii doar de
autoritate funcjionala 9i trebuie sa le facem rapoartele de specialitate sa
iasa
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Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

De la ASPA Tnjeleg ca nu e nimeni cu noi, dar sper sa reu9easca Tn
lunile care urmeaza sa T9i implementeze proiectul sau ... la final pe el.

Doamna Director Executiv Chiri la Mihaela – Directia de Mediu

... mai devreme, dar Tntradevar nu e ... in regula. Lipsea nota de
fundamentare. Pentru ca practic ... din aprilie 9i daca totul era in regula,
aveau timp sa.. .

r
Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Da. S-a Tntarziat nepermis de mult. De asta 9i spun, a9 vrea sa fim
preventivi 9i pentru la anul sa avem acest proiect aprobat Tncaa din luna
ianuarie, ca sa poata fi alocate fonduri de Tndata ce este adoptat bugetul.

Bun. ii dau cuvantul doamnei Mure9an.

Doamna Secretar Mure san Manuela

Buna ziua. Sper ca ma 9i vedeji. Vreau sa spun despre acest proiect
ca el a fost depus la timp, deci nu putem Tnvinui ASPA, este un proiect
care exista din 2016 9i Ia care am lucrat 9i eu la sectorul 1, la sectorul 1 1-
am depus eu, cel de la primaria generala a fost Tmbunatalit ca sa zic a9a.
Ma refer la Tnscrierea Tn RECS, care este obligatorie pentru dejinatorii de
animale. E important de rejinut ca proiectul a fost depus la timp, suma este
satisfacatoare dar nu foarte mare astfel incat ea poate fi cheltuita Tn lunile
care au mai ramas. Initial au fost solicitati o suma daca 'Fmi amintesc eu
bine dubla 9i nu s-a putut Tntelege Tn problemele financiare ale primariei
din acest an, deci banii pot fi cheltui Ii, nu pot fi reportaji, astfel Tncat ASPA,
Politia Locala 9i politia animalelor 9i noi toti trebuie sa ne mobilizam ca
mesajul acestui proiect sa ajunga la dejinatorii de caini 9i de pisici.
Subliniez pentru ca am primit foarte multe mesaje de la cetateni ca 9i
pisicile care nu au stapan, deci pisicile din jurul blocurilor 9i caselor pot fi
sterilizati Tn acest program dar nu este obligajia ASPA de a le prinde,
bucure9tenii le prind, Ie aduc la centrele de sterilizare, sunt sterilizate 9i
apoi sunt duse Tnapoi Tn teritoriu. lara9i foarte important, am primit plangeri

(
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de la cetateni ca in trecut centrele care au facut astfel de sterilizari gratuite,
unele centre, nu toate, au cerut bani pentru anestezie, pentru carnete de
sanatate 9i a9a mai departe, carnetele de sanatate Tntradevar este
obliga jia proprietarului sa le aiba 9i costa 1 RON dar in rest toate
cheltuielile legate de anestezie, sterilizare 9i a9a mai departe microcipare
9i a9a mai departe sunt incluse Tn program. Deci sa ne semnaleze
asemenea cazuri daca apar. §i Tn rest, sper ca la anul a9a cum am propus
9i anul acesta, imediat dupa votarea bugetului, buget Tn care sper sa fie 9i
la anul cuprins acest proiect 9i cu o suma mai mare, imediat sa fie demarat
programul pentru ca este inuman sa faci sterilizari Tn lunile octombrie,
noiembrie, decembrie, sa sco Ii pisici din casa, sa scoli animale sa le
anesteziezi, sa le prinzi prin tramvai cand puteai foarte bine sa le faci Tn
lunile de vara. Deci pe viitor a9 ruga aparatul primariei sa fie pujin mai
atenji la asemenea aspecte. in rest, va multumesc ca in cele din urma a
fost pus pe ordinea de zi.

(

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Multumesc, doamna Mure§an.

Doamna Comanici, va rog.

Doamna Consilier Comanici Ancu ja Sorina

Buna dimineata. Voiam 9i eu sa sa spun exact ce a spus doamna
consilier Mure9an. A9 vrea sa amintesc ca acest proiect l-am solicitat 9i
noi sa fte introdus pe ordinea de zi, inca de la 9edin ja trecuta am facut 9i
o solicitare pentru 9edin@ asta 9i ne bucuram ca este introdus 9i o mica
observatie: in 2019, va citesc din nota de fundamentare, in 2019 au fost
sterilizate 6500 de animale (1960 de caini ei 4517 pisici). Citesc din nota
de fundamentare a proiectului. Deci acest proiect a funcjionat inclusiv Tn
2019, este bine ca 9i anul acesta este propus pe ordinea de zi, buget este
cum a zis 9i doamna consilier Mure9an, deci este bine ca este pus 9i noi
o sa iI votam.

(

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

O.K. va multumesc mult. Un singur lucru voiam sa adaug. A9 vrea
ca acest proiect pentru la anul sa vina la vot 9i a9 vrea sa va rog pe cei de
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la Direcjia de Mediu 9i ASPA sa TI trimita catre cabinetul primarului 'inca
din luna ianuarie, fiindca el poate fi adoptat ca apoi sa fie inclus Tn buget.
Tocmai pentru a nu avea Tntarzieri de felul acesta, mai Tntai bugetul, dupa
care sa vina proiectul. Haideji sa fim cat mai operativi.

Doamna Consilier Comanici Ancuta Sorina

Aveji dreptate, dar proiectul a fost depus de catre ASPA de cateva
lunt

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
(

Tocmai de asta spun sa fie trimis catre cabinetul primarului 9i ... catre
primar sa fie pus pe ordinea de zi de la Tnceputul anului, nu sa vina Tn luna
august .

Doamna Consilier Comanici Ancuta Sorina

§i daca Tntarzie prin a fi avizat de catre primar, poate colegii de la
ASPA sau de la mediu ne vor atenjiona 9i pe noi ca sa ... noi ceea ce
putem face sa insistam la primar sa le avizeze mai repede.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
( Exact. Bun. Voiam sa Tntreb acum daca au venit reprezentantii

Direcjiei de Servicii Publice pentru proiectul privind planul de gestionare a
deseurilor.

Asistent comisie

Sunt colege.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

O.K. Haideji atunci sa dezbatem 9i acest punct



Doamna Lazarescu Antoaneta – Direcjia Servicii Publice

Buna ziua. Numele mei este Antoaneta Lazarescu. Lucrez la
Direc jia Servicii Publice. in legatura cu proiectul pentru aprobarea planului
de gestionare a de9eurilor din Bucure9ti, menjionez ca e un document
foarte important. Vechiul plan de gestionare a de9eurilor era din 2009. in
urma faptului ca a aparut metodologia nr. 140/2019 9i planul najional de
gestionare a de9eurilor fost necesar ca planul nostru sa fie revizuit,
actualizat, elaborat din nou, ceea ce s-a 9i facut. Am avut un contract 9i
avem acuma, supunem aprobarii dumneavoastra acest plan de gestionare
a de9eurilor din municipiul Bucure9ti, care are scopul de a stabili cadrul
pentru asigurarea unui sistem durabil de gestionare a de9eurilor 9i sa
poata asigura Tndeplinirea obiectivelor 9i !intelor. Acest plan are o
importan@ cruciala, este ... Ministerul Fondurilor Europene insista pentru
aprobarea acestuia odata cu cele 42 de planuri din !ara, termenul ar fi 31
august, chiar maine pentru aprobarea fondurilor europene 9i daca vreji sa
va spun cateva date din planul, daca va intereseaza sau ce va contine, e
un plan stufos, are 300 9i ceva de pagini 9i con jine multe documente
importante printre care 9i planul de acjiune pentru implementarea acestui
plan de acjiune 9i Programul National de Prevenire a Generarii De9eurilor
deci Tn afara de planul propriu-zis, acesta mai con{ine 9i planul de acjiune
9i programul Najional de Prevenire a De9eurilor. Este foarte important de
precizat ca au fost prezentate de consultant mai multe alternative pentru
realizarea scopurilor 9i +intelor noastre, s-a ales, s-a preferat 9i s-a preferat
alternativa 3, care pune accent pe extinderea sistemului de colectare
separata a de9eurilor reciclabile de9euri din hartie 9i carton de9euri de
plastic 9i metal, pune accentul pe extinderea colectarii separate a bio
de9eurilor verzi din parcuri 9i gradini publice, implementare colectarii bio
de9eurilor de la popula+ie 9i de la agen Iii economici, asigurarea
capacita+ilor de sortare pentru obtinerea de material reciclabil cu
randament crescut, asigurarea capacitalilor de reciclare a bio de9eurilor
colectate separat prin digestie anaeroba 9i compostare Tn sistem Tnchis,
asigurarea capacitatilor de tratare a de9eurilor reziduale, de9eurile
valorificabile energetic rdf rezultate din statia de sortare 9i tratarea
mecanica care se valorifica Tn instalajii specializate, investijii pentru
colectarea valorificarea deseurilor de constructii si demolari si a altor
fluxuri de de9euri, de9euri speciale, precum 9i asigurarea capacitalii
necesare de depozitat. Deci aceasta este Tn mare ceea ce conjine. A9 mai
vrea sa precizez ca alternativa 3 stabile9te ... urmatoarelor instalatii, este
foarte important de 9tiut: doua instalatii de sortare a de9eurilor reciclabile

(

(
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cu capacitate de 130 de mii de tone pe an fiecare, doua instala Iii de tratare
mecanica a rezidurilor de aproximativ 210 mii de tone pe an fiecare, o
instalatie de compostare Tn sistem Tnchis, 74 de mii de tone pe an 9i o
instala+ie de tratare a bio de9eurilor colectate separat, digestia anaeroba
capacitate de aproximativ 144 de mii de tone pe an. Daca mai este nevoie
9i de alte informatii, va sUm la dispozitie.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Mul+umesc frumos. vad ca nu au nici colegii observa+ii.

( Doamna Lazarescu Antoaneta – Direcjia Servicii Publice

Muljumim frumos 9i avem incredere ca acest plan va fi aprobat. Este
un document foarte important 9i mult a9teptat.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Multumim frumos. Am vazut ca aji... procedura a durat un an de zile
pana s-a obtinut avizul de mediu 9i s-au parcurs etapele de consultare
publica.

Doamna Lazarescu Antoaneta – Direcjia Servicii Publice
( Nu vrem sa spunem decat ca a fost destul de greu. Multumim

frumos.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Da, dar este normal, avand Tn vedere importan+a documentului. Bun.

Vi supun atunci la vot, daca este gata tehnic acest proiect
privind planul de gestionare a de§eurilor pe raza municipiului
Bucure§ti.

Puteti vota

8



6 voturi pentru 9i 1 abjinere.

Daca puteti sa ne spuneti, doamna Stoica, e posibil sa nu apara votul
dumneavoastra, cum ati votat?

Doamna Consilier Stoica loana

Am votat pentru.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

OK. Muljumesc. Deci avem aviz favorabil pentru acest proiect.
(

Acum va rog si inijiaji votul pentru proiectul numarul 3 de pe
ordinea de zi de maine privind identificarea prin microcip,
Tnregistrarea in RECS 9i sterilizarea gratuiti a cainilor fara pedigree,
cu dejinitor 9i sterilizarea gratuita a pisicilor fara pedigree, cu 9i fara
dejinitor, de pe raza Municipiului Bucure9ti.

Puiteji vota.

Doamna Stoica, puteji sa ne spuneji cum ati votat?

Doamna Consilier Stoica loana

( Am votat pentru. Dar nu 9tiu de ce nu apare. Mie Tmi arata ca s-a
transmis.

Asistent comisie

8 voturi pentru cu votul doamnei Stoica.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

O.K. Multumesc frumos

Avem aviz favorabil 9i pentru acest proiect 9i vreau sa muljumesc
colegilor, doamna Mure9an 9i doamna Comanici, care s-au preocupat
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totu9i sa avem acest program aprobat Tn acest an 9i bineTnjeles direcjilor
de mediu 9i institujiei ASPA, care au Tntocmit proiectul.

Bun. Trecem mai departe la proiectul numirul 7 de pe ordinea de
zi de maine pentru modificarea 9i completarea Hotararii Consiliului
General al Municipiului Bucure9ti nr. 123/2021 privind aprobarea
finanjirii de la bugetul Municipiului Bucure9ti a Programului Unitar
de Acjiune pentru Deratizare 9i Dezinsecjie in anul 2021.

Daca ne poate spune tot doamna §tefanescu, daca am rejinut bine,
de la Servicii Publice. Serviciul de deratizare?

(

Asistent comisie

Semnatar este direcjia generala, dar se pare ca este alt serviciu.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Bun. A9teptandu-i pe dumnealor, putem sa dezbatem daca doriji
acum ultimul proiect, cel cu nr. 26 de pe ordinea de zi de maine
privind desemnarea a trei consilieri generali ca membri in comisia de
evaluare 9i selec jie a proiectelor de interes local in domeniul
protecjia mediului inconjuritor 9i animalelor, in vederea atribuirii
contractelor de finanjare nerambursabila, conform prevederilor Legii
nr. 350/2005.

(

Daca sunt intewentii aici 9i va rog sa scrieji pe chat, se vor face
direct in plen propunerile, dar vad ca doamna Ana Maria Gram spune ca
dore9te sa ia cuvantul un minut. Ca idee pentru propuneri, cum spuneam,
miercuri Ia 9edinta de consiliu vor fi facute propunerile 9i va avea Ioc un
vot secret, iar propunerile sa vor face din cadrul Tntregului Consiliu
General. Doamna Gram, va rog.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Voiam referitor la proiectul numarul 7, am o rugaminte, in anexa s-a
subliniat cu verde si nu se vede, deci tot ce este subliniat cu verde, daca
va pe uitaji proiect nu se poate citi 9i rugamintea mea este sa se faca
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scanul cu func+ia OCR, ocerizar, ca sa putem sa le citim integral. Acesta
era observatia mea. Multumesc.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Da, aveji dreptate 9i am observat 9i eu acela9i lucru, sunt cateva
randuri care nu se pot citi, adica nu sunt scanate corespunzator.

Din cate reiese din raportul de specialitate, se suplimenteaza
tratamentele de deratizare Tn 9coli pentru 9i se introduce un obiectiv b2
deratizare Tn numar de doua tratamente 9i se suplimenteaza Tn plus de la
3 la 6 obiectivul a4 deratizare terenurile institujiilor publice locale. Din cate
injeleg este vorba de 9coli din rapoartele de la Adi de ... 9i de la compania
municipala de Ecoigienizare. Daca au colegii interven+ii. va rog, doamna
Comanici pentru punctul 26.

(

Doamna Consilier Comanici Ancu fa Sorina

Vroiam doar o singura Tntrebare sa pun doamnei director de la
Directia ONG-uri. Am facut o observa+ie 9i o propunere data trecuta cand
s-a discutat despre acest proiect 9i am rugat sa se jina cont 9i vreau sa se
confirme daca a9a este ca printre reprezentan Iii direcjiilor care vor face
parte din comisiile respective, daca s-a facut propunere 9i din partea
ASAA? Daca s-a solicitat reprezentant de la ASPA?

(

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Doamna director Andrei, daca sunteji 9i puteti sa veni li la pupitru
daca doriti, sa va vedem.

Doamna Director adjunct Rusu Celina – Directia de ONG-uri

Buna ziua. Celina Rusu sunt. Doamna director nu este. Doamna
director Andrei este Tn concediu. Sunt niste discutii mai vechi, a fost o
discu+ie cu ASPA 9i eu 9tiu ca s-a solicitat punct de vedere 9i de la ei.
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Doamna Consilier Comanici Ancu ja Sorina

Nu punct de vedere, doamna Celina ci sa se solicite un reprezentant
care sa faca parte din acea comisie, un reprezentant din cadrul ASPA,
fiind Direcjia de specialitate pentru ca avem pe protectia animalelor 9i
mediu si in mod normal ar trebui sa fie cineva de la mediu, cineva de la
ASPA, probabil de la juridic, nu 9tiu, dar ma gandesc ca obligatoriu trebuia
sa fie §i cineva de la ASPA, asta era Tntrebarea.

Doamna Director adiunct Rusu Celina – Direc jia de ONG-uri

Doamna consilier, in mod oficial nu avem niciun raspuns de la ASPA
9i nu nu au dat oficial niciun raspuns.

(

Doamna Consilier Comanici Ancuta Sorina

Adresa solicitare sa transmita reprezentant? Adica de la
dumneavoastra s-a transmis o astfel de solicitare catre ASPA?

Doamna Director adjunct Rusu Celina – Directia de ONG-uri

Nu. S-a luat legatura doar telefonic.

Doamna Consilier Comanici Ancuta Sorina
(

Da. Ce sa va mai Tntreb? ca nu am primit raspunsul. Sau mai pun
odata Tntrebarea: va fi un reprezentant de la ASPA Tn acea comisie?

Doamna Director adiunct Rusu Celina – Direc jia de ONG-uri

Nu. in acest moment, nu.

Doamna Consilier Comanici Ancuta Sorina

... dispozijia primarului privind comisia cu cei din cadrul primariei sau
subordonatelor?
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Doamna Director adjunct Rusu Celina – Directia de ONG-uri

Dispozi jia domnului primar se va face dupa ce avem 9i numele celor
trei domni consilieri generali prin hotarare de Consiliul General 9i pe urma
o sa se dea drumul la dispozi+ia primarului general pentru acest proiect.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

O. K. Deci nu s-a facut, sa Tnjeleg.

Bine. Multumesc, doamna Rusu. A venit domnul Branzan sau
altcineva de la serviciul salubritate?

(

Domnul reprezentant al Serviciului DDD

Buna ziua. Sunt de la serviciul DDD. §eful de serviciu este Tn

concediu 9i cu Violeta, care a lucrat. Exact ei. Acum eu am luat referatul
9i cam 9tiu Tn principiu, aea,

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Bun. Care sunt modificarile pe planul unitar de acjiune faIa de ce s-
a votat acum cateva luni?

(

Domnul reprezentant al Serviciului DDD

... locale, parcari, de la 3 s-au facut 6 treceri. S-au programat 6
treceri. cladirea apartinand institujiilor publice sunt 2 treceri, parca s-au
bagat, acesta-i b2, unde sunt 9colile. Deci s-au mai bagat doua treceri.
Probabil Tn urma sesizarii.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Toate unitalile 9colare vor fi deratizate Tn perioada imediat
urmatoare? Ma auziti?

Domnul reprezentant al Serviciului DDD

va aud
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Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Tntrebarea era in 9coli daca 9tili sa ne spune li daca vor fi deratizate
din nou in perioada urmatoare? injeleg ca asta propune proiectul
modificat.

Domnul reprezentant al Serviciului DDD

in perioada umratoare.

( Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

O.K. Multumesc. Bun. Colegii daca au Tntrebari pentru domnul, nu
v-am retinut numele. Domnul Purcarea vad ca a cerut cuvantut.

Domnul Consilier Purcarea Sorin

Muljumesc, doamna pre9edinte. Dupa cum am vazut Tn proiect, se
introduc aceste 9 obiective. De ce nu au fost prevazute Tn planul inijial? E
corecta afirma jia ca introducerea acestor obiective 9i un nou numar de
tratamente este fara influenla asupra bugetului pentru ca dupa cum 9tili,
vom vota un buget de 16 milioane 700 parca pentru aceasta activitate 9i
din ce am citit eu in material, introducerea se face fara influenta pe buget.
Mu ljumesc.

(

Domnul reprezentant al Serviciului DDD

Da. Nu §tiu. Nu e. Probabil ca nu au fost prevazute specific exact la
acest obiectiv. La celelalte au fost, dar probabil ca este necesar
suplimentarea Ia o a 4-a, deratizare Tn interiorul institujiilor publice locale,
depouri, parcari publice. in ceea ce prive9te bugetul, nu 9tiu ce sa spun
daca se depa9e9te pentru ca deocamdata nu 9tiu daca s-a platit total nici
cel care este. Nu 9tiu. Sunt de la 2 treceri Tn plus. De la 3 la 6. Nu 9tiu
exact. S-ar putea sa fie o influen Ia. Nu-mi dau seama.
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Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Am injeles.

A9 ruga tehnicul 9i pe domnul secretar sa se asigure ca poate nu
numai invita jia pe mail sa o trimiteji catre reprezentanjii direcjiilor sa
prezinte proiectele Ia care au fost inijiatori 9i sa-i contactaji 9i telefonic cu
1 zi, 2, 3 Tnainte de comisie pentru a putea sa asiguram la timp prezen{a
lor Tn cadrul comisiei pentru a lua Tntrebari. Doamna Comanici 9i apoi trece
la vot pentru ultimele doua proiecte ramase. va rog, doamna Comanici.

Doamna Consilier Comanici Ancu fa Sorina

Tntrebarea mea inainte de domnul consilier general Purcarea, asta
era. Apropo de buget. Pentru ca daca sunt tratamente Tn plus, Tnseamna
ca 9i costurile vor fi Tn plus. Daca nu nu vor fi bani Tn plus, deci se va face
din totalul cel votat ...Tnseamna ca se reduc alte tratamente sau care e
logica, domnul Purcarea, ca se fac tratamente Tn plus dar nu afecteaza
bugetul? ca eu nu Tnteleg. Asta, domnul Purcarea ca 9i specialist, chiar
vreau sa fmi spLIneji, va rog.

(

Domnul Consilier Purcarea Sorin

Doamna Comanici, Tmi pare rau ca nu pot sa traduc logica serviciului
DDD din primarie, dar nici eu nu am Tnjeles. E motivul pentru care am pus
Tntrebarea. E posibil sa nu se fi efectuat ni9te tratamente, atunci sa fi
ramas ni9te bani. Dar vedeji, raspunsurile astea ar fi trebuit sa le primim
de la direcjie, de la serviciu. Nu e prima oara cand ne Tntrebam Tntre noi.

(

Doamna Consilier Comanici Ancu ja Sorina

Poate Tntrebaji la comisia de buget, cand aveji dumneavoastra
comisie de buget, poate Tntrebaji lucrul acesta ca sa 9tim 9i noi.

Domnul Consilier Purcarea Sorin

Eu sa 9tili ca eu ... dumnealor sa trimita pe cineva Tn susjinerea
proiectului, voi Tntreba .. .
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Doamna Consilier Comanici Ancu ja Sorina

Da, da, da, sa solicitati sa vina cineva

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Bun. Deci vom adresa aceasta Tntrebare 9i Tn comisia de buget, cu
siguran P. §i mie mi se pare normal sa fie suplimentat bugetul. Dar cine
9tie, poate ne lamure9te cineva de la economic privind suplimentarea
aceasta.

(

Doamna Consilier Comanici Ancuta Sorina

La 9edinja de miercuri, sa vina cineva. sa fie toli directorii Tn sala, o
sa solicitam 9i noi dar sa solicitaji 9i dumneavoastra, poate ne dau
raspunsurile chiar miercuri, daca pana miercuri nu avem raspuns.

Muljumesc.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Muljumesc 98 eu.

Domnul reprezentant al Serviciului DDD

( Pot sa va mai dau o clarificare? Deci am vorbit cu 9eful 9i mi s-a
spus ca nu se afecteaza bugetul deoarece nu s-a solicitat acest lucru. Deci
ramane acela9i buget.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Dar cine nu a solicitat? Adica, iara9i, nu are logica.

Domnul reprezentant al Serviciului DDD

Nu. Probabil tot Tn cadrul aceluia9i buget. Ramane Tn cadrul
aceluia9i buget modificarea PUA.
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Doamna Consilier Comanici Ancu fa Sorina

Pai adica noi am votat un buget mai mare pe un numar mai mic de
tratamente?

Domnul reprezentant al Serviciului DDD

Nu, nu, nu. Probabil nu 9tiu daca se efectueaza toate 9i s-ar putea
atunci sa nu ... deci nu se solicita. in niciun caz nu s-a solicitat modificare
de buget.

(

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Poate va trebui sa vina 9i cineva de la compania municipala de
gienizare sa ne lamureasca care este planul dumnealor de costuri 9i

cum vor face toate tratamentele Tn cadrul aceluia9i buget.

fmi pare rau sa spun, dar nu ne-aji lamurit. Din contra.

Domnul reprezentant al Serviciului DDD

A9a mi s-a spus, ca ramane acela9i buget.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

( Bine. Muljumesc mult.

Domnul reprezentant al Serviciului DDD

Muljumesc.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Rog tehnicul si inijieze procedura de vot pentru acest proiect,
punctul 7.

Puteji vota.
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Doamna Consilier Stoica loana

Am votat pentru.

Asistent comisie

7 voturi pentru 9i 1 vot Tmpotriva.

Doamna Consilier Comanici Ancuja Sorina

Doamna pre9edinte, cu rezerva, noi am votat pentru, cu rezerva ca
miercuri, la 9edin ja de consiliu, va rog sa solicitaji reprezentanjilor 9i de la
companie 9i de la direc+ia de specialitate sa ne explice 9i noua aceasta
parte asta de buget ca sa Tntelegem 9i noi, ca sa nu gre9im, ca poate nu
sunt banii, poate aflam ca nu s-au facut anumite tratamente 9i au ramas
banii neutiliza Ii. sa ni se explice 9i noua Tn cadrul 9edin jei, va rog.
Multumesc mult.

(

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Suntem Tn acord 9i vom solicita din partea comisiei prezenta acestor
reprezentanji .

Doamna Consilier Comanici Ancuta Sorina
(

Perfect. Multumesc

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Multumesc si eu.

Deci la punctul 7 avem aviz favorabil.

Vi rog si supuneji la vot ei punctul nr. 26 de pe ordinea de zi a
§edin jei CGMB din 1 septembrie 2021.

Puteji vota.
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Doamna Consilier Stoica loana

Votez abjinere.

Asistent cornisie

5 voturi pentru $i 3 abjineri cu doamna Stoica.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

OK. Am injeles. Deci avem aviz favorabil ei pentru acest proiect.
(

(

Precizez inca o data ca propunerile pentru reprezentan Iii, consilieri
generali Tn comisia de evaluare $i selecjie a proiectetor se vor face in
cadrul 9edin jei de consiliu de miercuri ei a$ vrea sa Ie muljumesc pentru
astazi daca nu mai sunt alte intervenjii 9i vad ca nu sunt, colegilor membrii
at comisiei, mai ales doamnei Manuela Mure9an pentru ca a acceptat sa
fie secretar 9i bineTnjeles tehnicului ca ne-aji asigurat prezenja, dar 9i
reprezentantilor direcjiilor, cei care au fost 9i au putut sa ne dea detalii
relevante.

Acestea fiind zise, va muljumesc 9i celor care ne urmari ii online, sper
ca avem caliva urmaritori, totu$i 9i declar 9edinta Tnchisa.

C) zi buna sa aveji!

Pre9edinte, Secretar,

Ciceala Ana Mapb Mure9an Manuela

Muresan Manuela
22/12/2021 12:46:33 UTC+02
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