Proces - verbal al 9edintei Comisiei de Ecologie, protectia mediului 9i
igienizare din cadrul CGMB din data de 28.10.2021, ora 10

Prezenti: Ciceala Ana Maria, Purcarea Sorin, Gram Anamaria Alina
Mure§an Manuela, Florescu Adrian Constantin, Maxim Marius catalin,
ComaniciAncuja Sorina.
AbsenIi: Nicolaie George,Stoica loana

§edin+acomisiei se desfa9oarain mod mixt, prezenlafizica 9i prin
(

mijloace electronice, printr-o platforma online de videoconferinta, conform
prevederilorH.C.G.M.B.nr. 94/2020.
Ordinea de zi: punctele nr. 4, 10 9i 37 de pe ordinea de zi a CGMB din

29.10.2021
.

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

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Buna ziua
I

Suntem 8 deja. va informez ca mi-a spus domnul George Nicolaie ca
nu va putea participa astazi la 9edinja comisiei de ecologie, a9a Tncatatunci
cand vom avea cvorum, o sa va propun ca primul punct de pe ordinea de zi
sa fie alegerea secretarului comisiei pentru 9edinja de astazi la comisie.

Departamentultehnic
Sunt 6 participanji.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
O.K. deci putem Tncepe.

A9adar, avem ca prim punct, dupa cum va spuneam alegerea
secretarului 9edintei comisiei 98apoi punctul 2, proiectul de hotarare privind

(

transmiterea cu titlu gratuit de la ALPAB a documentajieitehnico-economice
pod din parcul Ci9migiu,in vederea executarii lucrarilorde reparatii capitale
Pi a obiectivului de investitii reabilitare peisagistica a parcului istoric Gradina
Ci9migiu, punctul 3 va propun proiect de hotarare privind Tnfiin+area
Administratiei Parcul Natural vacare§ti, serviciu public de interes local al
municipiului Bucure9ti 9i punctul 4, proiect de hotarare privind Tmputernicirea
expresa a ALPAB de a Tncheiaprotocolul de colaborareTntresectorul 1 al
municipiului Bucure9ti 9i ALPAB Tn scopul realizarii obiectivului de investijii
Promenada Verde. De asemenea, va proF)unsa avem un punct 5 de pe
ordinea de zi pentru organizarea unei unor 9edin+epe sfar9it de an in
noiembrie 9i decembrie Tncare sa discutam bugetul institujiilor care !in de
comisia noastra, propus ca schita daca exista sau oricum sa Tncepernsa

discutam pe execujia de anul acesta, ce s-a implementatdintre toate

(

proiectele bugetate anul acesta 9i ce ar fi prioritar din punctul de vedere al
comisiei pentru la anul, sa discutam cu directorii subordonatelor 9i de
asemenea pe cateva probleme urgente privind parcurile cum ar fi locurile de
joaca, planul de management pentru Administrajia Parcul Natural vacare9ti
gi de asemenea alte probleme pe care membrii comisiei ar putea sa
doreasca sa le discute cu reprezentanjii administratiilor sau ale primariei,
cum ar fi Ecosud, 9tiu ca propusese doamna Ancuja Comanici acum cateva
9edin+e,poate e nevoie de un update acolo daca nu vom discuta direct in
Consiliul General problema aceasta la urrnatoarea9edin{a de Consiliu
General. Daca deocamdata mai sunt propuneri pentru ordinea de zi de
astazi, daca nu, va propun sa o adoptam Tnforma aceasta cu 5 puncte. va
puteji Tnscrie ca de obicei pe chat. vad ca nu mai sunt alte propuneri pentru
ordinea de zi,

Haideji sa supunemla vot ordinea de zi, cu cele cinci puncte, va
rog .
6 voturi pentru.

Muljumesc. A9adar punctul 1 o propun ca secretar al comisiei
pentru 9edinja comisiei de astazi pe doamna Manuela Mure9an. Daca
sunt 9i alte propuneri, va reg sa le exprimaji. Tntelegca nu sunt.
2

A9adar, sa supunemla vot aceasta prima propunere, va rog. Puteji
vota

6 voturi pentru.
Multumesc.

Putem sa trecem a9adar la punctul 2 de pe ordinea de zi gi sa discutam

(

proiectul de hotarare pentru transmiterea documentajiei cu titlu gratuit
de la ALPAB catre Direcjia Generala Investijii a documentajiei tehnicoeconomice aferente obiectivului de investijii pod Parcul Ci9migiu in
vederea executarii lucririlor de reparajii capitale 9i de asemenea

obiectivului de investijii reabilitare peisagistici a parcului istoric
Gradina Ci9migiu.
vad ca au fost invitaji reprezentanti ai Direcjiei Generale Investitii §i de

la ALPAB. 'in webex nu vad sa fie cineva, asa Tncatva Tntrebdaca sunt in
sata de sedinta?
Asistent comisie
Nu sunt.

(

Doamna Pre9edinteCicealaAna Maria
gi nici de la Directa Generala Investi+iinu este nimeni, nu? O.K. Deci
nu are cine sa prezinte proiectul. injeleg. osa incerc sa iI prezint eu in acest

caz. Este vorba dupa cum probabil aji citit 9i dumneavoastra de un proiect
prin care este transmisa documentajia de reabilitare peisagistica a parcului
Ci9migiu 9i se propune, din cate am citit Tnacest proiect, sa se faca reparajit
la podul mare din parcul Ci9migiu,tocmai din ce am injeles 98eu din raportul
de specialitate pentru a urgenta tipul acesta de lucrari, cu menjiunea ca
documenta{ia, una dintre documentajiile respective 9i anume cea de
reabilitare peisagistica a parcului a fost anulata definitiv de instanja de
judecata anul trecut a9a Tncattot conform acestui proiect vor fi, va fi facut un
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update,va fi facuta o actualizarea acestei documentajiipentru a corespunde
caracterului de monument istoric al parcului Ci9migiu. Daca mai sunt
Tntrebariale colegilor referitor la acest punct 9i la necesitatea acestei
transmiteri, va rog sa Ie purley in chat. Tntelegca nu sunt. in cazul acesta,

puteji supune la vot primul proiect. Puteji vota.
5 voturi pentru 9i 1 abjinere. Acest proiect a primit aviz favorabil.
Muljumesc.

(

Avem de asemenea la punctul 3 proiect de hotirare privind
Tnfiinjarea Administrajiei Parcul Natural vicare9ti, serviciu public de
interes local al Municipiului Bucure9ti.
Raportul de specialitate este semnalul de catre Direc+ia Managementul

Resurselor Umane 9i Direcjia de Mediu. Cred ca am vazut pe cineva de la
Directia de Mediu. Buna dimineata doamna ChiriA. Muljumim ca aji venit
alaturi de noi. vad ca este acum si domnul sandulescu de la ALPAB. Daca
puteti prezenta, doamna Chirila pujin proiectul de hotarare privind Tnfiin+area
acestei Administrajii 9i apoi raspunde la eventualele Tntrebari?

Doamna Director Executiv Chirila Mihaela – Directia de Mediu

Dupa cum 9tili, domnul primar a ... o hotarare Tn martie prin care
domnul primar a fost Tmputernicitsa-9i depuna candidatura pentru preluarea
(

in administrare a Parcului Natural vacare9ti. Ne-am ocupat de toate
formalitalile,

am objinut administrarea, care nu condijionata de Tnfiinjarea

unei structuri special amenajate, conform ... 1822/2020. Principalul scop al
TnfiinlariiAdministrajiei este protejarea, consewarea 9i promovarea Arierei
Naturale

vacare9ti

...

ecologica,

Tmpaduriri,

inventariere.

Daca

dumneavoastra aveji Tntrebarisau nelarnuriri vis-a-vis de acest proiect, eu
sunt la dispozijia dumnevoastra.Scopul, ordinul care a fost motivat ... A9tept
Tntrebari din partea dumnevoastra. Se Tntrerupe sunetul.
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Doamna Pre9edinteCicealaAna Maria
va puteji Tnscriein chat, colegi, daca aveji Tntrebari.Eu a9 avea o
prima Tntrebare referitoare la cateva lucruri din organigrama. Sunt la
departamentul contabilitate prevazute doua posturi sub un 9ef de birou.

Daca puteji sa ne spunetiTn ce feI sunt necesaretotu9i trei posturila
departamentul de contabilitate?

Doamna Director Executiv Chiri la Mihaela – Directia de Mediu

(

Direcjia de Mediu s-a ocupat doar de partea ... speciali9ti ... structura
in organigrama, conform ... a cerinjelor ... a 16 oameni. Nu am ... partea de
contabilitate. Ordinul fmi cere doar un singur economist. De partea cealalta
s-a ocupat Direcjia de Resurse Umane, de celelalte departamente. Noi neam ocupat de Tnfiinjareadepartamentului de biodiversitate 9i celelalte care
!in de specialitate, pe parte tehnica.

Doamna Pre9edinteCiceala Ana Maria
Am Tnteles 9i practic nu este nimeni de la resurse umane din ce injeleg.
§i a9 mai avea o Tntrebare referitoare la partea de plan de management

fiindca am vazut ca va fi in atribujiile viitorului director 9i angajatilorsa
formulezeacest plande amenajamentpentru...
(

Doamna Director Executiv Chirifa Mihaela – Direcjia de Mediu
... 9 luni 9i respectiv 2 ani avem obligativitatea de la Tnfiinjareastructurii
sa facem planul de management 9i regulamentul administrajiet ... ce va face
noul director 9i structura speciala Tnfiinjata.

Doamna Pre$edinteCicealaAna Maria
O.K. $i care este procesul pe care it vedeji mai departe, in cat timp vor

fi angajaji...
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Doamna Director Executiv Chirila Mihaela – Directia de Mediu
... grabit sa aducem pe ordinea de zi. Avem 45 de zile la dispozijie pe

cand s-a semnatraportulde evaluare... administrare.45 de zile Tncare
trebuie sa Tnfiinlam structura 9i respectiv sa angajam personal, ceea ce nu
9tiu daca va fi ... posibil, dar Tncercam.Asta ne cere ... Noi am discutat cu
cei de la agen jie ... posibil sa mai cerern o amanare mai ales privind

angajarea, daca structura o vom Tnfiinja speram maine, daca vom avea votul
tuturor consilierilor, partea cu angajarea e de durata.

DoamnaPre9edinte
CicealaAna Maria
(

De durata Tnseamnacateva luni, inca 2-3 luni presupun?

Doamna DirectorExecutivChirita Mlihaela– Directiade Mediu
Cam pe 6 decembrie ar trebui sa se termine tot procesul asta.

Doamna Pre9edinteCiceala Ana Maria
O. K. §i chiar daca nu angajaji pe toate posturile pentru ca 9tiu cat este
de greu ... eu Tntreb de fapt vom avea o Administratie func+ionala cu posturile
esenjiale pe 6 decembrie sau oricum Tncursul lunii decembrie, a9a estimaji?
(

Doamna Director Executiv Chirita Mihaela – Directia de Mediu
Da. A9a ... cu tolii 9i a9a trebuie sa facem, dar acurn ...

Doamna Pre9edinteCiceala Ana Maria
O.K. §i cu bugetul propus al institujiei cand ... Poftili?

Doamna Director Executiv Chirita Mihaela - Directia de Mediu
Nu jine de noi, adica ... dupa ce se aproba.
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DoamnaPre9edinteCiceala Ana Maria
Da. Am injeles.
Doamna Director Executiv Chirila Mihaela – Directia de Mediu
... 9i de formalitalile celelalte ... Tnregistrarefiscala.. .

Doamna Pre9edinteCiceala Ana Maria
(

§i de bugetare.

Doamna Director Executiv Chirita Mihaela – Directia de Mediu
Clar ca trebuie sa ... in primul an partea de bugetare.

Doamna Pre9edinteCiceala Ana Maria
O sa aveji 91anul 2020 sau veniji direct cu 2021?

Doamna Director Executiv Chirila Mihaela – Directia de Mediu
(

De pe 2021.
Doamna Pre9edinteCiceala Ana Maria
V-a9 propune sa Tncepemsa discutam pe acest buget inca din luna
noiembrie Tntr-o sedinta de comisie.

Doamna Director Executiv Chirita Mihaela– Directia de Mediu
Da. Chiar trebuie. Adica urmatorul pas asta ar fi, dupa ce objinem toate
formalitalile astea de Tnregistrare,trebuie sa discutam de buget.
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Doamna Pre$edinteCiceala Ana Maria
Bun. §i a9 prioritiza Ia feI discujia pe planul de management al parcului,
mi se pare ca acesta este primul obiectiv 9i cel mai important pe care trebuie
sa iI Tndeplineascaaceasta Administrajie fiindca fara eI nu o sa aiba practic

un document pe baza caruia sa administreze parcul.

Doamna Director Executiv Chirita Mihaela – Direcfia de Mediu
(

Pentru 'Fnceputa fost necesar doar un plan de ..., urmand ca un plan
de management sa iI facem Tmpresunape ... cu structura cu personalul de
acolo.

Doamna Pre9edinteCiceala Ana Maria
O.K. Muljumesc mult. Daca au colegii Tntrebari,daca nu, va rog si
supuneji la vot acest proiect de hotarare.
Asistent comisie
Puteti vota. Doamna Muresan?

(

4 voturi pentru 9i 2 abjineri. Un vot nu se vede. O sa iI verificam noi.
Oricum sunt 9apte prezenji dintre care patru au votat pentru. O sa vedem pe

print. Daca puteji a9teptajumatate de minut sa vedem exact. Votul cui nu
apare ca sa 9tim cum sa iI spuna verbal la microfon. Doamna Mure9an, nu
apare deloc votul dumneavoastra. Cum aji votat?

DoamnaConsilierMuresan Manuela

Probabilca am votatpreatarziu.Am votat „pentru”.
Asistent comisie
Ramane pe procesul verbal. Muljumesc.
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Doamna Pre9edinteCiceala Ana Maria

Oi 1 Tmpotriva9i 1 abjinere?Am injeles bine?
Asistent comisie
5 pentru, cu doamna Mure9an 9i 2 abjineri.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
(

2 abjineri. Am Tnjeles. Deci 9i acest proiect are aviz favorabil, Vroiam
sa felicit Directia de Mediu fiindca a obtinut aceasta administrare Tn urma
concursului facut cu Agen+iaNajionala a Ariilor Naturale Protejate9i cred ca
trebuia sa Tncepcu asta, fmi cer scuze 9i sper ca pe viitor Tmpreuna9i cu
colegii din Comisia de ecologie sa aveji mare succes cu aceasta arie noua
verde, bucure9tenii deja o viziteaza, dar condijiile de acolo de vizitare sunt
destul de haotice a9a Tncatmanagement-uleste mai mult decat necesar.

Doamna Director Executiv Chiri@Mihaela – Directia de Mediu
Multumim 9i noi 9i cand avem nevoie de ajutor ca de aer pe partea asta

pentru ca 9i noi suntem la Tnceput9i avem nevoie de toata lumea ca sa
putem face treaba buna.
(

Doamna Pre9edinteCiceala Ana Maria
Inclusiv de Asocia+ie.gi chiar sper sa-i avern invitaji.

Doamna Director Executiv Chiri{a Mihaela – Direcjia de Mediu
... de asociaIii, de consilieri, noi, toli, trebuie sa ne implicam cu toIii.
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Doamna Pre9edinteCiceala Ana Maria
Da, da, da. Ma refeream la Parcul Naturalvacare9ti.

Trecem acum la punctul 4 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare

privind imputernicirea expresa a ALPABde a incheia un protocol de
colaborare Tntre sectorul 1 al municipiului Bucure9ti 9i ALPAB in
scopul realizarii obiectivului de investijii Promenada Verde.

(

vad ca este doamna Persunaru de la Directia Patrimoniu si Directia de
Mediu Tncontinuare doamna Chirita, de asemenea domnul sandulescu de
la ALPAB. Daca doriji doarnna Chiri{a sa prezentaji dumneavoastra
proiectu I?

Doamna Director Executiv Chiriia Mihaela– Direcjia de Mediu

... ar fi cel de la ALPAB. Noi practicavem ... de autoritatefuncjionala
9i trebuie sa facern raportul ... Dar probabilca ...
Doamna Pre9edinteCiceala Ana Maria

O.K.Atuncipe parteade gestiune...

(

Doamna Director Executiv ChiriR Mihaela – Directia de Mediu
... amenajarea unui coridor de mobilitate pietonala 9i biciclistica de-a
lungul lacurilor Baneasa, Grivija 9i Straule9ti.§i pentru asta este nevoie ca
sa Tmputernicimsectorul 1 sa Tncheieun protocol de colaborare cu ALPAB
pentru a lucra Tmpreunape acest proiect. Mai multe detalii pe proiect va pot
spune probabil cei de la ALPAB.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Am injeles. vad ca deja sunt 2 avize pozitiveale comisiilorde
patrimoniu 9i juridica ata9ate acestui proiect din luna septembrie.Da.
Domnul sandulescu?
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Domnul

$ef Serviciu sandulescu

Mihai – Serviciul Planificare,

Proiectare 9i Avizare din cadrul ALPAB

Buna ziua. Ce pot sa va spun despre protocolulasta? Mare parte
investijia Sectorului 1. Noi punem la dispozijie in principal lacurile.

Doamna Pre9edinteCiceala Ana Maria
§i malurile.
(

Domnul $ef Serviciu

sandulescu

Mihai – Sewiciul

Planificare,

Proiectare 9i Avizare din cadrul ALPAB
§i malurile, la sectorul 1 la cadastru au descoperit ni9te suprapuneri,
ca noi efectiv am avea numai luciul de apa, darexista totu9i 9i ni9te suprafeje
de teren 9i Tnprotocolfiecare are grija de ce aparjine, ce administreaza.

DoamnaPre9edinteCiceala Ana Maria
Am injeles.

Domnul $ef Serviciu sandulescu Mihai – Serviciul Planificare,
(

Proiectare 9i Avizare din cadrul ALPAB

AdicainvestiIia ... o faca sectorul1.
Doamna Pre$edinteCiceala Ana Maria
in cat timp va face investi jia in buna parte sectorul 1? V-au comunicat?
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Domnul $ef Serviciu sandulescu

Mihai – Serviciul Planificare,

Proiectare9i Avizaredin cadrul ALPAB
Nu ne-au comunicato data. Ei nu stiu daca au realizatinca un studiu
de fezabilitate, iar investitieTn...

Doamna Pre9edinteCiceala Ana Maria
Deci acesta ar fi primul pas, studiul de fezabilitate, dupa care investiIia,

execuIia. O.K.
Tntrebari, daca avem. vad ca nu s-a Tnscris nimeni. Ziceam ca daca nu
(

sunt Tntrebari,va supun la vot §i acest proiect de hotarare.
Asistent comisie
Puteji vota.
Doamna Pre9edinteCiceala Ana Maria
Sunt colegi care n-au votat, injeleg?

Asistent comisie
(

Verificam sa nu apara probleme tehnice. Momentan sunt 4 voturi

pentru9i 3 abjineri.
Doamna PrQ$edinteCiceala Ana Maria

Bun. §i acest proiect a primit aviz favorabil.
va muljumesc, colegi. Rog pe domnii directori de la administraIii sa
ramana inca pujin fiindca mai avem un punct pe ordinea de zi de astazi 9i
anume o discu jie de programare pentru 9edinjele viitoare de comisii Tn
care pe langa ce vom avea de discutat pe ordinea de zi a 9edintei de Consiliu
12

(

General, vreau sa va propun ca pe final de an doua trei 9edin+ede comisii,
sa adaugam cateva puncte Tncare Tncepemsa discutam bugetele pentru la
anual ale administrajiilor pe baza unor schije pe care o sa ii rugam pe ace9tia
sa ni le transmita. De asemeneaproblemaEco SLIdin 9edinja viitoare,o sa
avem un update de la Directia de Salubritate 9i invitam bineTnjelespe
reprezentanjii acestei direcjii sa ne dea aceasta actualizare pe situajie 9i de
asemenea tot data viitoare daca sunteti de acord sa discutam din nou despre
administrajia 9i despre managementul Parcului Natural vacare9ti, urmand
ca in urmatoarea §edinta a comisiei sa discutam cu ALPAB, iar in a treia
9edinta de anul acesta care ramane sa discutam cu Direcjia de mediu pentru
investijiile 9i executia pe anul 2020 sa vedem unde suntem 9i pentru
investijiile de anul viitor ca buget prevazut. Astea ar fi propunerile mele, nu
va supun la voi nimic, dar daca aveji 9i dumneavoastra propuneri,va rog, de
subiecte pe care sa le discutam Tn cadrul comisiilor 9edinjelor viitoare de
comisie ca sa putem sa facem invitajii catre reprezentan+iidirecjiilor. Domnul
Purcarea vad ca s-a Tnscris.Buna ziua, domnule Purcarea.

Domnul Consilier Purcarea Sorin

Buna ziua tuturor colegilor. Da, consider oportuna propunerea
dumneavoastra referitoare la discujiile ulterioare. Mai mult, a9 propune sa

avansam pujin mai repede 9i ma refer la subiectul haideli sa-i spunem

(

litigiului cu Ecosud-ul, dupa cum probabil colegii consilieri generali care au
vazut, exista o adresa trimisa catre Secretarul General al municipiului prin
care Direcjia Servicii Publice 9i Serviciul Salubritate, prin care se
menjioneaza ca angajajii sau ma rog personalul din Direcjia Servicii Publice
9i Serviciul Salubritate nu au participat la nicio intalnire cu Ecosud sau legat
de situajia Ecosud.V-a9 propune sa facem de acum o invitajie catre direcjie
si mai ales catre serviciu si sa ii invitam data viitoare Tn sedinta comisiei sa
ne spuna ce masuri au Tntreprinsdumnealor preventiv pentru a duce la
deblocarea situajiei nu sa ne comunice ca nu au participat pentru ca puteau
sa participe daca o inijiau. A9 zice sa facem o propunere Tncomisie 9i sa ai
invitam data viitoare sa ne
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DoamnaPre9edinteCicealaAna Maria
Corect. Foarte buna initiativa. Decl data viitoare Ti vom invita pe
reprezentantii sewiciului salubritate 9i de asemenea eventual pe domnul
director al Directiei utilitali, ca parte a minutei va rog sa consemnaji 9i sa
emiteji acestei invitajii din partea comisiei daca sunt de acord 9i ceilalti
colegi. De asemenea a cerut cuvantul doamna Comanici. Nu, pardon, prima
data doamna Anamaria Gram. va rog, doamna Gram.

DoamnaConsilierGram AnamariaAlina

(

Buna dimineata. Multumesc. Eu a9 vrea sa discutam despre masurile
imediate care trebuiau sa fie luate pentru reducerea poluarii aerului conform

legii calitatii aerului. Am aflat doar despre doua masuri luate Tn ultima
perioada pe care eu Ie consider insuficiente 9i a9 vrea sa invitam Tntr-una
dintre 9edintele urmatoare pe doamna Mihaela Chirila, eventual din echipa
primarului general persoane care se ocupa de aceasta problema sa ne
informeze care sunt masurile cu impact imediat care s-au luat Tn ultima
perioada pentru reducerea poluarii 9i eventual sa discutam o propunere pe
care a9 avea-o cu reducerea vitezei de circulajie in municipiul Bucure9ti. 'inca

mai a9tept informatii, nu am primit inca ni9te studii 9tiinjifice, a9teptam de la
Primaria Parisului, am facut o solicitare, ei au redus viteza de circulatie Ia 30

(

de km pe ora 9i am cerut studiile care au stat la baza sa vedem cat de mult
sa reduc poluanjii in cazul Tn care reducernvlteza, se vorbe9te 9i de un
beneficiu pentru poluara fonica 9i reducerea accidentelor moRale. Acesta
parea fundamentata O.K. ca cresc cu 90% 9anse de supraviejuire Tncazul
in care esti lovit de o masina care circula cu 30 de Km la ora TnIoc de 50 de
Km la ora, dar a9tept informajii, dar voiam sa pun in discutia tuturor
membrilor comisiei daca o vi se pare o idee buna sau nu aceasta de
reducerea vitezei de circulatie, daca nu in asamblul municipiul Bucure9ti
pentru ca 9i in Paris au fost exceptate cateva bulevarde macar pentru zonele
de locuit adica acele strazi care sunt Tntreblocuri, zone care sunt exclusiv
pentru locuit, conform codului rutier se poate face 9i este benefic pentru
cetajeni, copiii se mai joaca pe acele stradu+e9i ar fi un mediu mai sigur
pentru ei. Muljumescmult.
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Doamna Pre9edinteCiceala Ana Maria
Multumesc 9i eu. Deci am rejinut cele doua puncte pe care doriji sa le

discutam, ca principiu pentru masurile imediate de reducere a poluarii
aerului, v-a9 propuneIa feI sa consemnam9i sa emiteminvitajiacatre
Direcjia de Mediu, doamna director pentru a discuta despre acesta 9i despre
investijiile pe termen mediu, PICA, in ce stadiu sunt, refacerea PICA adica
9i studiul acela privind calitatea aerului, Tnjeleg ca trebuia sa se desfa9oare
anul acesta ca a fost bugetat 9i de asemenea ...

(

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

§i despre aceasta am avut o discu(ie cu doamna ChiriIa, de aceea nu
am mai supus atenjiei.

DoamnaConsilierGram AnamariaAlina
Vorbim atunci Tncadrul comisiei pe punctul asta, dar I-am notat 9i o saI adaug pe ordinea de zi a urmatoarei 9edinje de comisie, daca nu sunt colegi
care sa aiba obiecIii. §i Ia feI punctul privind reducerea vitezei de circulatie,
putem sa iI atingeam dar poate ar fi oportun sa avem 9i un materialscris cu
o argumentare pentru a Tncepe o discujie ma gandesc, tot a9a data viitoare
9i Tl introducem pe ordinea de zi. Aici, pe oportunitatea unei astfel de masuri
cred ca tot Direcjia de Mediu ar fi competenta a emite o ...
(

Doamna Director Executiv Chirila Mlihaela– Direcjia de Mediu

Direcjia Transporturieste ...
DoamnaPre9edinteCicealaAna Maria
Oi ... bineinjeles, Direc jia de Transporturi, dar cred ca putem Tncepe

mai Tntaisa vorbirn de aer 9i efectele pe care le-ar avea asupra calitaIii
aerului 9i, dupa ce vorbim despre asta, daca e de acord 9i doamna Gram
care a propus sa vorbim 9i cu cei de la transporturi, cred ca reacjia
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dumnealor este destul de anticipata de toata lumea. Bun. $i pe partea de
Ecosud, am spus ca vom emite invita+iileacelea.
Doamna Comanici, consilier general s-a Tnscris la cuvant. va rog.

Doamna Consilier Comanici Ancuja Sorina

Buna dimineata. in completarea celor spuse de domnul consilier
general Purcarea, a9 vrea sa spun 9i eu cateva lucruri. Trebuie sa 9tim 9i
9tim cu tolii ca fiecare zi de intarziere Tnceea ce prive9te aprobarea tarifului

Tnseamnapenalitati pentru noi, consilierii generali. va amintesc ca la o

(

9edinla a Consiliului General, primarul general Nicu9or Dan a spus cu gura
dumnealui ca pe el TIapara Tn litigiu cu Ecosud-ul o casa de avocatura, iar
pe noi consilierii generali, Direcjia Juridica. Eu a9 vrea sa mentionati Tn

minuta de astazi ca ii solicitam maine primarului general sa vina cu acel
raport pe care avea obligajia sa ni-I transmita de acum cateva luni. Am primit
cu tolii adresa aceea de la Eco Sud, unde spune clar ca au fost intalniri cu
prirnarul general 9i ca au ajuns la concluzia 9i la solujia ca primarul va initia

proiect pentru aprobarea tarifului. Tot din adresa scrie ca au 9i negociat
tariful. Este foarte bine. Noi ne dorim ca primarul general sa vina cat mai
repede cu acest proiect ca sa Tnchidemacest litigiu 9i vreau sa va spun ca
noi, consilierii generali PSD am discutat aceasta problema pentru ca ne
afecteaza 9i pe noi. Noi nu vrem Tncurand sa avern conturi blocate la ANAF
sa platim 9i noi 9i toata familia noastra penalita{i pentru ca nu a inijiat
proiectul' de hotarare, sa ne gasim regasim Tn cazul Constanda sau altele.
(

Not suntern consilieri generali, unii noi, altii vechi, dar nu avem nicio vina
astazi cand vorbim. De aceea, noi, saptamana viitoare, luam Tncalcul foarte
serios sa ini+iemnoi un proiect de hotarare pentru aprobareatarifului 9i o sa
fie un proiect foarte scurt prin care iI obligam pe primar sa duca la Tndeplinire
hotararea instanlei cu stabilirea tarifului. Mai venim cu inca un proiect, deci
trebuie noi consilieri generali nici nu mai conteaza de la ce partid suntem sa
ne unim 9i sa punem putina presiune pe primar inclusiv maine pentru ca
daca facem pentru urmatoarea 9edinta de Consiliu General, iar mai dureaza
Tncao luna 9i tot in adresa acolo Ecosud spune ca vor merge mai departe
cu litigiu, chiar plangeri penale pe numele nostru, pe, nu ca consilieri generali
ci ca persoane fizice. va spun sincer ca eu nu am mai vazut pana acum, am
fost 91eu consilier general acum vreo doua mandate, dar litigiile pe care le
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aveam era pe parte de consiliergeneral,nu de persoanafizica eu sau
dumneavoastra, de aceea, doamna pre9edinte, domnule Purcarea, haideji
sa, macar maine sa vina sa ne prezinte un raport ca daca a avut Tntalniri
dumnealui 9i cu altcineva, cu cei de la Ecosud fara ca direcjia de specialitate
sa 9tie, iara9i este o problema. Deci noi astazi cand vorbim, nu 9tim nimic
despre discu+iilecare s-au purtat cu Ecosud, cel pujin noi nu 9tim. Haideji sa
ne unim un pic ca e problerna noastra. Deci doamna pre9edinta,va rog sa
notati Tn minuta 9i sa rugam colegii de la DATJ sa ii transmita primarului
macar maine sa vina cu un raport 9i sa ne spuna dumneatui cu gurita
durnnealui ce Tntalniri,ce discutii au avut. Poate n-a avut, poate Ecosud ne
minte, dar sa ne spuna ceva. Asta am vrut sa zic. Muljumesc.

(
DoamnaPre9edinteCicealaAna Maria
Multumescsi eu.
Rog 9i eu DATJ sa consemneze cererea doamnei Comanici 9i sa
transmitem din partea comisiei aceasta rugaminte pentru primarul general
pentru 9edinja de maine de a trimite aceasta informare.

Asistent comisie

(

Ma scuzaji pujin. Minuta 9edinjei dureaza pana se face. Nu 9tiu daca
poate fi transmisa astazi. A9 putea sa fac o adresa pe care daca puteji sa o
semnaji dumneavoastra ca pre9edinte 9i sa o trimitern Ia cabinet primar
general, este OK a9a?

Doamna Consilier Comanici Ancuta Sorina

Perfect,zic eu .

DoamnaPre9edinteCicealaAna Maria
Ceva simplu Tn care cerem pentru 9edinja de maine o explicajie 9i o
informare privind stadiu acestei pove9ti.Da, 9tiu ca au mai existat informari,
dar si eu consider ca e nevoie si de o informare scrisa
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Doamna Consilier Comanici Ancuja Sorina
Este raportul pe care trebuia sa ni-1dea, conform hotararii de Consiliu
General aprobata Tniulie sau cand a fost. Acel raport.
Domnul Consilier Purcarea Sorin
Da. Intervin 9i eu un minut. Este o solujie buna 9i ia indemana aceasta
adresa 9i mai ales ca avem punct de Tntrebari9i interpelari 9i putem prezenta

(’

atunci,putemsolicitadirect...
DoamnaPre9edinteCicealaAna Maria
Bun. Deci, direct din partea comisiei putem trimite aceasta adresa. Ca
sa rezurn acum, pentru maine am Tntelesce vroiam sa se Tntample,pentru
9edinta urmatoare, deci o sa avem aceste doua puncte, patru puncte pardon.

Odata update-ul cu Ecosud, Tnvitampe cei de la serviciul salubritate,apoi
discujie pe seama Administrajiei vacare9ti 9i poate ar fi Interesant sa vedem

o schila de buget 9i planul acela de acjiuni cu doua trei obiective principale
pentru la anul pe care sa le discutam Tncadrul comisiei. 3: masurile imediate
Tntreprinsepentru reducerea poluarii aerului 9i investijiile pe terrnen mediu
tot pentru reducerea poluarii aerului, actualizarea PICA Tn spela 9i 4:
reducerea vitezei de circula{ie in Bucure9ti. Acesta ar fi punctele pentru
(

sedinta urmatoare, urmand ca in sedinta urmatoare, deci a doua, sa
discutam cu ALPAB tot pe baza unei schip de buget al lor 9i pe execujia de
anul acesta, Ti rog sa pregateasca o astfel de informare catre comisia de
ecologie 9i de asemenea cu Direcjia de Mediu o sa incepem discujia pe
acelea9i puncte, execu+iestadiu implementare investijii 9i cu bugetul pe anul
viitor. S-ar putea sa mai avem pentru ALPAB 9i subiectul reparajiilor de la
locurile de joaca, deci daca puteji sa pregatiti o informare 9i Tnacest sens 9i
daca sunt de acord 98colegii.

Acesta fiind zise, mai avem patru minute, dar daca nu mai sunt alte

interven+iidin partea colegilor, cam asta a fost 9edinja de astazi. va
muljumesc mult pentru participare. Muljumesc 9i celor care ne urmaresc live
si ne vedem maine in cadrul sedintei de Consiliu General
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Muljumosc, col6gi.
O zI frumoa sa tuturor!

Da:JarpdinIa Inclisg.
Pre$edinte,

Secretar,

Cioealg Ana Maria

Mure9an Manuela

J

Muresan Manuela
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