
Proces - verbal al 9edinjei Comisiei de Ecologie, protectia mediului 9i
igienizare din cadrul CGMB din data de 30.09.2021, ora 12

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

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

r Ordinea de zi: punctul nr. 36 de pe ordinea de zi a CGMB din
30.09.2021 .

Au fost invita li sa participe directorii sau rezentan Iii directorilor din
cadrul PMB, semnatari ai rapoartelor de specialitate.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Buna ziua. Tncepem 9edin Ia. Doamna Gram, va rog.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Am o rugaminte. Sunt consilier general Anamaria Gram 9i s-ar putea
sa pierd semnalul. Avand Tn vedere ca exista un singur proiect pe ordinea
de zi, a9 vrea sa Tmi exprim votul „pentru” in cazul Tn care pierd semnalul 9i
nu reu9esc sa votez electronic. Se poate nota, va rog?

\

Asistent comisie

Da. Se consemneaza Tn procesul verbal, doamna consilier, sigur.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

O.K. Muljumesc mult.



Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Buna ziua.

Tncepem astazi 9edinta comisiei de ecologie. Sunt prezenji opt
consilieri. intra acum 9i doamna Mure9an. Avem cvorum 9i putem Tncepe
9ed inja comisiei.

Pentru astazi, va propun pe ordinea de zi a comisiei punctul 3 de pe
ordinea de zi a 9edin jei convocata de Consiliu General, anume hotarare
privind aprobarea actualizarii Planului de acjiune pentru diminuarea nivelului
de zgomot Tn Municipiul Bucure9ti. Haideji mai Tntai sa votam, va rog, ordinea
de zi 9i apoi sa vorbim despre acest punct. Daca mai sunt 9i alte interventii,
ca de obicei pe ordinea de zi sau pe punctul respectiv, va rog sa va Tnscrieji
pe chat-ul de webex.

(

Domnul Consilier Purcarea Sorin

Doamna pre9edinte, Sorin Purcarea sunt. vad ca avem pe cineva
conectat cu indicativul pe care iI vad eu Luigino.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Da. Este domnul George Nicolae, din cate 9tiu. va auzim, domnule
consilier.

\

Domnul Consilier Purcarea Sorin

A, 0.K.

De9i pe domnul George Nicolae TI va separat, de-aia am Tntrebat.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Da. Este si domnul Andrei Lorinczi de la Incertrans. de la Intertrans,
cei care s-au ocupt de ... sau pardon, nu ...
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Domnul Luiqino Szecsy – Institutul Incertrans

De la Direcjia de Mediu.

Domnul Consilier Purcarea Sorin

O.K. M-am lamurit, doamna pre9edinte. Muljumesc.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

r Cu drag.

Daca nu sunt interven Iii pe ordinea de zi, supunem ta vot ordinea de
ZI.

Puteji vota .

6 voturi pentru, 0 impotriva, 1 abjinere.

Ordinea de zi a fost aprobata.

Doamna Consilier Mure9an Manuela

Buna ziua. Scuze de Tntarziere

(

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Doamna Mure9an, tomai ce am votat ordinea de zi. Nicio problema.

Haideji Din partea Institutului Incertrans a venit alaturi de noi pentru a
face o prezentare domnul Luigino Szecsy. Daca sunt Tntrebari 9i obsewa iii,
va rog sa va Tnscrie li pe chat ca sa va pot da cuvantul, pe chatul de webex,
Planul a fost actualizat din ce am citit la nivelul anului 2019, a trecut printr-o
serie de proceduri Tnainte. Poate ne explica doamna Chirila de la Direc jia de
Mediu. Cum vor implementa masurile 9i cum se vor desfa9ura Tn continuare
lucrurile. De asemenea, alaturi de noi este domnul consilier Gabriel Rau,
membru Tn Comisia de Transporturi 9i care a propus un amendament la
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acest plan 9i dupa ce va face prezentarea domnul Szecsy, iI rugam sa ne
prezinte amendamentele dumnealui. O.K., domnule Szecsy.

Domnul Luiqino Szecsy – Institutul Incertrans

Buna ziua. Sunt cercetator 9tiinjific in cadrul Institutului de cercetari
transporturi din Bucure9ti. Noi ne-am ocupat de actualizarea acestui plan de
acjlune, el a fost facut pentru anul de referinta 2016, atunci au fost realizate
harjile de zgomot 9i pe baza acestor harji de zgomot s-a facut acest plan de
acjiune pentru reducere a afectarii populajiei de catre zgomotul produs de
cele trei surse pe care le luam Tn calcul conform legislajiei Tn vigoare 9i
anume rutier, trafic feroviar si aici ne referim la traficul cu tramvaie si cel
industrial al unitatilor aflate sub incidenta directivei ... din ce am ... noi in
urma analizarii har{ilor de zgomot, singura problema este data de traficul
rutier, aici avern depa9iri ale valorilor limita. Noi am studiat 9i varianta pentru
valorile !inta care se urmaresc a fi atinse. Acolo vor fi un pic de probleme,
dar trebuia sa ne conformam la valorile limita aflate Tn vigoare Tn momentul
realizarii acestui plan de actiune 9i anume anul 2019 ... datele din 2016. Au
fost stabilite ni9te domenii de intervenjii, in general masurile 9i proiectele
care au fost propuse avand Tn vedere ca acestea acestea deja trebuiau sa
fie implementate, ne referim Ia o perioada Tncepand din 2016 pana Tn 2021,
pentru ca anul viitor se vor reface harjile strategice de zgomot iar in 2023 se
va reactualiza 9i planul de acjiune, am mers pe ideea de a folosi masuri 9i
proiecte care au fest deja aprobat de catre municipiul Bucure9ti 9i anume
cele cuprinse Tn planul de calitate a aerului 9i cel cele din planul de mobilitate
urbana durabila pentru ci acolo Tn acest plan de mobilitate, accentul cade
pe transportul rutier, cel care a9a cum am zis, afecteaza cel mai mult din
punct de vedere al zgomotului. Au fost stabilite cateva domenii de intewentie
pe care le gasili in materialul pe care I-am prezentat. Vi I-am pus la dispozitie
9i prin implementarea acestor proiecte speram noi sa reducem Tntr-o masura
foarte mare persoanele care vor fi afectate in continuare de zgomotul produs
de traficul rutier, pentru ca a9a cum am zis, la traficul feroviar 9i Ia cel
industrial nu au fost constatate probleme la nivelul anului 2016. Materialul l-
aji avut la dispozijie. Daca sunt ceva Tntrebari legate de de ceea ce ... acolo,
sunt dispus sa va raspund.

(

(

4



Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

O.K. Muljumim foarte mult pentru prezentare 9i precizari. A9 vrea sa
va Tntreb, in ceea ce prive9te zgomotul din construc Iii, nu 9tiu unde Tl

Tncadraji dumneavoastra. La industrial probabil. ... din 2016.

Domnul Luigino Szecsv – Institutul Incertrans

Directiva europeana stabile9te clar care sunt sursele de zgomot care
trebuie luate Tn calcul Tn momentul elaborarii car{ilor strategice de zgomot 9i
a planului de acjiune 9i v-am zis, cele trei domenii mari care intra sub
responsabilitatea Primariei Municipiului Bucure9ti sunt traficul rutier, traficul
feroviar cu tramvaie 9i unitatile industriale aflate sub inciden ja directivei IPPC
de control integrat al poluarii.

(

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Deci, practic, zgomotele care provin din construc Iii ...

Domnul Luiqino Szecsy – Institutul Incertrans

Sunt considerate zgomote punctuale. Nu sunt surse continue pe

(

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Am injeles.

Domnul Luiqino Szecsy – Institutul Incertrans

... Tntreg an, a9a cum trebuie sa fie considerata.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

O.K. Multumesc



A9 mai avea o Tntrebare pentru doamna Chiri@ privind... sau cine este
cu noi de la Direcjia de Mediu, privind implementarea acestui plan de
actiune. A9a cum ne spunea mai devreme 9i colegul de la Incertrans, aem
de a face cu un plan care a fost facut cu date din 2016 ... anul acesta, dar el
este facut la nivelul anului 2019, plan de acjiune 9i de masuri. Cum veji
implementa 9i cum aji implementat dumneavoastra masuri de reducere a
zgomotului, daca ne puteji spune pe scurt, bineTnjeles.

Reprezentant al Direcjiei de Mediu

( Buna ziua.

De la Direcjia de Mediu. ... Adrian este numele meu. ... deja sunt. ...
stadiul de implementare. Avand Tn vedere ca sursa ... 9i principala sursa de
poluare a aerului din Bucure9ti. ... achizi jia de mijloace de transport, ... piste
de biciclete. . .

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Deci, practic aji implementat masuri din planul de reducere a poluarii,
nu?

(

Reprezentant al Direcjiei de Mediu

Da. ... sursa e aceea9i. ... masuri de reducQre a poluarii, se reduce §i
zgomotul. Pentru ca sursa este aceea9i.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Da. Nu 9tiu daca sunt perfect de acord cu dumneavoastra.

O.K. Multumesc. I-ag da cuvantul domnului consilier Rau pentru a ne
reprezenta amendamentele pe care le-a formulat dumnealui la acest plan 9i
pentru a explica de uncle ...
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Domnul Consilier Rau Gabriel

Buna ziua, dragi colegi. Doamna pre9edinte, va muljumesc pentru
invita jie. A9 dori sa aduc Tn completarea planului de acjiune pentru
diminuarea zgomotului doua amendamente. Am vazut a9a cum zicea 9i
domnul Szecsy, buna parte din ponderea zgomotului Tn Bucure9ti provine
din zona de trafic rutier. Aici, noi in Bucure9ti, precum cu tolii sau foarte mult
constatam ca avem o de a face cu un fenomen Tn care soferii unor vehicule

aleg sa T9i tuneze ma9inile sau sa le modifice, a le face mai zgomotoase 9i
nu am identificat nimic din acest punct de vedere pentru combaterea acestui
fenomen Tn planul planul de acjiune, de aceea acum o luna am initiat
demersuri Tmpreuna cu o echipa de speciali9ti pentru a gasi o metoda prin
care sa abordam combaterea acestui fenomen si am avut discutii inclusiv cu

cu Brigada Rutiera cu 9eful poli+iei capitalei 9i cu 9i cu RAR despre cum am
putea cum am putea ajuta la rezolvarea acestei situatii sau la diminuarea de
fapt nu putem vorbi niciodata despre a elimina zgomotele din ora9, sa putem
sa luptam sa le diminuam 9i atunci propunerea mea de amendament vizeaza
doua directii: o data una este reprezentata de verificarea prin sondaj a
vehiculelor participante la trafic de catre agenjii Polijiei Rutiere sau ai politiei
locale Tmpreuna cu inspectori RAR sau ai PMB 9i practic aici ar Tnsemna Tn
felul urmator sa definim un cadru legal pe care institujiile atat Politia
Capitalei, Brigada Rutiera cat 9i RAR sa le poata sa le poata folosi 9i sa
definim un perirnetru, un intervalul orar Tn care 9i o limita peste care, o limita
de decibeli peste care un vehicul nu poate circula pe timpul nop;ii in
perimetrul definit.

(

(

Al doilea tip de amendament este cel referitor la integrarea tehnologiei
in tot acest proces 9i anume microfoane unidirecjionale care sa trianguleze
un punct 9i sa iI monitorizeze 9i sa spuna cat zgomot a produs un anumit
punct, adica un vehicul rutier Tn mi9care. Momentan partea aceasta a doua
de tehnologiei a Tnceput luna trecuta proiect pilot in Paris, proiectul se
nurne9te meduza, sunt aceste microfoane unidirecjionale care practic spun
practic in mi9care cat zgomot produce un punct.

Acestea sunt cele doua amendamente pe care vi le propun sa le
introducem Tn planul de diminuare a zgomotului 9i ele vor sta la baza
viitoarelor proiecte de hotarari de Consiliu General prin care vom aplica
aceste masuri pe care pe care Ie vom introduce astazi Tn plan.
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Al doilea amendament se refera Ia zgomotul Industrial 9i anume Ia a
menjiona in anexa care este autoritatea competenta, care sunt autoritalile
competente care trebuie sa aplice masurile ei anume operatorii economici
alaturi de APM Bucuresti. va multumesc frumos. Daca sunt Tntrebarile. va
stau la dispozi jie.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Bun. Muljumesc 9i eu, domnule Rau. Domnule Nicolaie.

(

Domnul Consilier Nicolaie George

Buna ziua.

Daca tot s-a ocupat colegul nostru, domnul Rau de aceasta problema,
am o Tntrebare: autovehiculele speciale, ambulan je 9i polijie, sunt verificate
de catre cineva anume? Tntr-un anumit interval orar, diminea Ia, 9i asta v-o
spun din experien@ pentru ca locuiesc Tntr-o zona foarte circulata, exista
ambulan Ie care la acea ora circula cu mojloacele de avertizare sonora
pornite. La aceea9i ora in fiecare dimineala. Mi-e greu sa cred ca exosta o
inteven jie care se Tntampla la aceea9i ora in fiecare zi. V-aji aplecat asupra
acestei probleme pentru ca eu cred ca totu9i se folosesc 9i Tn exces
mijloacele acestea de avertizare sonora. Nu 9tiu, e doar o Tntrebare, pur 9i
simplu poate mai mult o curiozitate de-a mea. Mersi frumos.

(

Domnul Consilier Rau Gabriel

va muljumesc domnule Nicolaie pentru Tntrebare. Tntradevar au fost
mai multe sesizari din partea cetajenilor, inclusiv referitoare la zgomotul
produs de vehiculele serviciilor de urgen+a. Momentan nu am discutat cu
institujiile respective sa aflu opinia lor, 9tiu ca afara exista posibilitatea sa se
reduca Ia 25% volumul de zgomot pe timpul pe timpul noptii, Tnsa fiind vorba
despre servicii de urgenji, consider ca trebuie sa aflam 9i opinia opinia lor
cu privire la impactul unei astfel de masuri, dar nu am initiat discutii Tn in
direcjia respectiva, momentan m-am limitat strict la partea de vehicule rutiere
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9i Tn principiu cele care produc acel nivel de zgomot care face percepjia lui
sa fie insuportabila.

Domnul Consilier Nicolaie George

Am injeles. va muljumesc frumos.

Mai am o intrebare. Referitor la folosirea Tn mod excesiv a claxonului
in municipiul Bucure9ti, 9tiu ca sunt ni9te prevederi prin care se interzice
folosirea claxonului Tn marile ora9e, Tntrebarea era, ca mijloc de control, care
sunt variantele pe care le utilizam 9i daca Tn planul asta e inclus ceva de
genul asta? Eu cel pujin n-am vazut nicio referire la acest aspect.
Muljumesc.

(

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Corect. Poate ne spune domnul Szecsy.

Domnul Luigino Szecsy – Institutul Incertrans

Da. Aceste lucruri de care vorbiji, claxonatul sau interven}ia mijloacelor
de pompieri sau de salvari sunt considerate ca 9i sursei punctuale. Ele nu
sunt considerate surse continue pe un an de zile a9a cum este fluxul de trafic
rutier al carui zgomot se poate Tnregistra pe parcursul Tntregului an cu o
intensitate mai mare sau mai mica. Aceste surse apar punctual in anumite
momente. Directiva europeana nu trateaza aceste aspecte. Din aceasta
cauza, in cadrul planului de acjiune nu se regasesc aceste masuri care
trebuie luate la nivelul municipalitalii 9i anume hotarari de consiliu prin
reglementari Tmpreuna cu Poli jia Rutiera cu alte organisme abilitate. Deci
planul de acjiune, inca o data, se refera Ia o sursa continua de zgomot, in
special traficul rutier, dar este ... la nivelul unui an de zile. Nu avem nici
claxoane continuu pe un an de zile sau pe o perioada lunga din timpul unei
zile sau semnale acustice ale ma9inilor de intervenjie in aceea9i perioada.
Acestea se considera se considera sursei punctuale 9i ele nu sunt tratate de
legisla jia europeana Tn cadrul planurilor de acjiune 9i nici la elaborarea
har{ilor de zgomot. §i acolo cand se fac harjile de zgomot 9i se fac

(
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rnasuratori pentru calibrarea modelului care rezulta, din care rezulta harjile
de zgomot, aceste surse punctuale sunt eliminate pentru ca nu este, ele nu
apar tot timpul. Deci inca o data, in cadrul planului de acjiune, aceste masuri
9i amendamente pe care domnul consilier le-a propus, nu s-ar putea regasi
pentru ca ele se refera atat la ma9inile tunate cat 9i celelalte amendamente
celalalt amendament se refera la sursei punctuale 9i nu la o sursa continua
a9a cum este prevazut Tn directiva europeana. Din aceasta cauza nu o sa le
puteji regasi aici. Ele pot fi tratate separat.

(

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Am injeles. Pot fi tratate Tn proiectul de hotarare eventual, care aproba
planul, dar care poate sa prevada 9i alte masuri, a9 zice mai degraba Tn
sensul asta poate sa modificaji amendamentul. Dar avem o interventie,
apropo de ce spunea domnul Szecsy, pana la urma de fapt aceste zgomote
punctuale care ne deranjeaza foarte tare 9i pe noi bucure9tenii sunt nelegale.
Toate Tncalca legislajia privind zgomotul.

Domnul Luigino Szecsy – Institutul Incertrans

Evident. Aici organele abilitate.. .

(
Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

... decibeli macar. §i aici de fapt, ce ar trebui sa se Tntample este ca
polijia rutiera 9i poli jia locala sa sancjioneze pentru ci numai a9a ...

Domnul Luiqino Szecsv – Institutul Incertrans

Exact, exact. Organele abilitate trebuie sa intewina.
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Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

$i cred ca 9i aici cumva planul pe care iI are domnul Rau legat de
reducere prin acest'e controale 9i aplicarea amenzilor care sunt deja in
legisla[ie pentru poluare fonica.

Domnul Luiqino Szecsy – Institutul Incertrans

Da, dar va daji seama ca noi, daca prindem acest plan de acjiune,
aplicarea legislajiei suna un pic ciudat pentru ca se considera ca aceasta
trebuie aplicata tot timpul, nu trebuie sa vina un plan de acjiune care sa
spuna ca trebuie aplicata legea 9i organele abilitate trebuie sa T9i faca datoria
astfel Tncat sa nu avem ma§ini tunate .. .

(

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

... planul de acjtune care, O.K. este facut pe legislajia europeana
comunitara 9i la ceea ce ar trebui sa facem Tn fapt. ... Bucure9ti 9i aici , normal
consilierii generali pot reglementa cum sa se desfa9oare lucrurile pentru un
an sau doi intro perioada limitata de timp, tocmai pentru a lua masurile de
reducere a poluarii fonice. va rog.

(

Domnul Consi:ier Rau Gabriel

A9 dori, domnule Szecsy, daca se poate, o clarificare, va rog sa inteleg
un pic mai bine, deci avem un parc auto in Bucure9ti, deci 9tim ca traficul
auto este principala problema din punct de vedere al zgomotului Tn Bucure9ti.
in acest parc auto undeva Ia 33% sunt vehicule mai vechi de 15 ani. Ca
urmare a uzurii rnotorului, acestea pot produce zgomot zgomot peste limitele
pe care le avem deja definite. De ce definim practic zgomotul produs de
multitudinea surselor din principalul segment ca fiind punctual? Pentru ca
pana la urma suma zgomotelor produce indicatorul zgomotului Tn care a fost
Tnregistrat statistic cel mai probabil la realizarea hartilor, adica...
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Domnul Luiqino Szecsy – Institutul Incertrans

Nu, deci noi nu am definit ca sursa zgomotului a9a cum o definiji
dumnevoastra punctuale pentru ma9inile tunate. Aia e cu totul altceva Tn care
noi am facut modelarea acestei surse de zgomot, s-au facut ni9te masuratori
in trafic, pe marginea drumului, la distanjeie prevazute de lege prin care s-a
facut ... modelului. in acest model au fost introduse valorile de trafic de pe
fiecare artera de circulajie din rejeaua semnificativa de drumuri pe categorii,
vehicule u9oare, vehicule grele, vehicule de marfa 9i a9a mai departe. Exact
a9a cum prevede modelul francez care se utilizeaza pentru modelarea
acestei surse de zgomot 9i anume traficul rutier. Deci acest acest zgomot
produs de motoarele ma9inilor vechi, a9a cum le ziceti dumneavoastra, a
fost luat Tn calcul, deci modelul Tn principiu conjine toate aceste, in interiorul
lui e o modelare matematica facuta de aceasta metoda franceza care se
folose9te la nivel european care +ine cont de toate astea. Pe urmatoarea
cartare a zgomotului care se va face anul viitor folosind date din 2021 date
de trafic 9i tot ceea ce !ine de partea asta de cartare, acolo vor fi Tmpartite
un pic altfel fa{a de ce s-a facut pana acum. Pe langa cele patru categorii
importante va mai aparea o categorie alte vehicule Tn care vor putea fi
introduse de exemplu vehiculele electrice 9i hibride, care in momentul de
fala sau pana acum nu au fost prevazute Tn model 9i acesta ... ca s-au
Tnmuljit in ultimul timp, iar vor ramane vor ramane categoriile pe care le-am
enumerat pana acum. Deci la viitoarea cartare care se va face anul viitor,
toate aceste lucruri vor fi definite mai bine zic eu si vor iesi cat de cat foarte
apropiate de realitatea de de pe de pe drumurile din Bucure9ti.

(

(

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Cred ca trebuie sa punem stop aici din pacate. Urmeaza comisia de
sanatate si trebuie sa eliberam webexul. Dar voiam sa va multumesc si
colegilor 9i domnului Szecsy 9i domnului Rgu 98 vroiam sa va Tntreb daca
veniji 9i Tn 9edinja de consiliu de la ora 14 ca sa continuam poate discujia in
cadrul 9edinjei pe acest subiect?

Domnul Luiqino Szecsv – Institutul Incertrans

Daca voi fi invitat, cu placere.
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Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

O.K. Bun. va invit eu acum tocmai pentru a putea intra 9i tot a9a se va
!ine tot pe webex.

Daca nu mai sunt alte intewen Iii, va supun la vot proiectul de
hotarare privind actualizarea planului de zgomot.

Pute li vota.
(

Doamna Consilier Stoica loana

Votez pentru.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Muljumim.

8 voturi pentru 9i 1 abjinere.

Aviz favorabil

(’ Muljumesc tehnicului. Tncheiem aici pentru a Tncepe comisia de
sanatate. va muljumesc.

Doamna Consilier Comanici Ancuja Sorina

Am o rugaminte, doamna pre9edinte. Interven jie, daca se poate, va
rog

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

va rog, dar 1 minut maxim fiindca ...
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Doamna Consilier Conanici Ancu ja Sorina

Da, 9tiu ca 9i eu trebuie sa intru Tn comisia de sanatate. Am a9teptat
cuminjica ca sa pot sa intervin. A9 vrea sa va solicit numele colegilor mei 9i
de la Consiliul General PSD si din cadrul comisiei ca sa luati Tn calcul

saptamana viitoare 9i va propunem sa convocati o 9edin@ a comisiei
ecologice 9i de mediu uncle sa invitaji pe reprezentan Iii de la Ecosud. Am
prirnit, cred ca toli am primit inca o solicitare a cetor de la Ecosud care fac
apeluri disperate ca vor sa discute cu consilierii generali Tn comisie 9i a9a
mai departe. Eu am Tncercat sa va transmit mesajul acesta, nu 9tiu daca a
ajuns la dumneavoastra, fiind o comisie de specialitate, va rog saptamana
viitoare cand considerati dumneavoastra sa convocam sedinta de comisie,
sa invitam Ecosudul, sa invitam 9i direcjiile de specialitate de la nivelul
primariei, adica Direcjia Servicii Publice, Juridic 9i cine mai consideraji
dumneavoastra, sa ascultam ce au 9i ei de spus, ca vad ca primarul general
nu ne transmite, ne aduce la cuno9tinla acel raport care trebuia sa ni-I aduca,
avand obligajia legala prin hotararea aceea de consiliu, va rog.

(

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Vom lua Tn considerare, cu siguranji.

Doamna Consilier Comanici Ancuta Sorina
( Da. A9 vrea sa se regaseasca 9i Tn procesul verbal propunerea mea.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Procesul verbal este o minuta transmisa.

Doamna Consilier Comanici Ancuta Sorina

Minuta. minuta
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Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

9i pe site. E in regula.

Doamna Consilier Comanici Ancu ja Sorina

Aveji majoritate 9i puteji sa convocaji. Daca nu, o sa convocam noi.
Muljumesc.

(

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Sigur.

Muljumesc 9i eu.

Declar 9edinja Tnchisa.

Pre9edinte,

Ciceala Ana Maria

Secreta r,

Njd'ol4i4-e§el

r
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