Proces - verbal al 9edinjei Comisiei de Ecologie, protecjia mediului 9i
igienizare din cadrul CGMB din data de 24.11.2021, ora 11
Prezenji: Ciceala Ana Maria, Nicolaie George, Purcarea Sorin, Gram
Anamaria Alina, Muresan Manuela, Florescu Adrian Constantin, Maxim
Marius catalin, Stoica loana, Comanici Ancuja Sorina.

§edinta comisiei se desfa9oara in mod mixt, prezenP fizica 9i prin
mijloace electronice, printr-o platforrna online de videoconferinR, conform
prevederilor H.C.G.M.B.nr. 94/2020.
Ordinea de zi: punctele de pe ordinea de zi a CGMB din 26.11.2021,
prezentare Plan de acjiuni 2022 9i buget schijat al Administrajiei Parcului
Natural vacare9ti 2022, masuri imediate de reducere a poluarii aerului,
informare de la Serviciul Salubritate despre stadiu privind aprobarea tarifului
de depozitare a de9eurilor municipale 9i prezentari implementare obiective
bugetate 2021 ALPAB 9i Direcjia de Mediu precum 9i prezentari execujie
bugetara Ia zi.

Au fost invitaji sa participe directorii sau rezentanIii directorilor din
cadrul PMB, semnatari ai rapoartelor de specialitate.
Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Buna ziua tuturor. A intrat acum si domnul secretar al comisiei, domnul
George Nicolaie.

Domnul Secretar Nicolaie George
Buna ziua. Scuzati-ma de Tntarziere, dar am avut un eveniment
imprevizibil 9i ... da, scuze. Mersi mult.

Doamna Pre$edinteCiceala Ana Maria
Multumim 9i noi. Acurn avem cvorum. Putem intra sa discutam ordinea

de zi. Pe primul punct deci ar fi exact ordinea aceastade zi pe care v-am

propus-o 9i am agreat-o 9i data trecuta, Tntretimp fiindca avem 9edinta de
Consiliu General vineri, s-au mai adaugat doua puncte pe ordinea de zi 9i
atunci ordinea pe care v-o propun sa o distram astazi, daca nu mai sunt
intewen Iii 9i propuneri Tnplus este sa vorbim prima data despre prezentarea
planului de acjiuni pe 2022 9i bugetul schijat al Administrajiei Parcul Natural
vacare9ti, dupa care vorbim despre proiectele de pe ordinea de zi, adica sa
avem la punctul 2 proiect de hotarare privind aprobarea raportului referitor la
stadiul realizarii masurilor din planul integrat de calitate a aerului Tn
municipiul Bucure9ti 2018-2022 aferent trimestrului I al anului 2021 iar la
punctul 3 de pe ordinea de zi, acela9i proiect de hotarare privind aprobarea
raportului pe PICA aferent trimestrului II al anului 2021, apoi la punctul 4 o
sa avem masurile imediate de reducere a poluarii aerului, prezentarea

direcjiei de Mediu a masurilor implementate 9i Tnours de implementare 9i
discujii in Comisie pentru care este aici de la Direcjia de Mediu doamna
expert Braulete, la punctul 5 sa avem informare de la sewiciul de salubritate
despre stadiul privind aprobarea tarifului de depozitare a de9eurilor

municipale LIndeva fi prezenta doamna director luga, la punct 6 avem

prezentaripe implementarea
obiectivelorbugetatede catre ALPAB9i
Direcjia de Mediu 9i prezentarea execujiet bugetare Ia zi pentru care au venit
iara9i in comisie reprezentantii ALPAB 9i doamna Braulete de la Direcjia de
Mediu. Aji primit cred ca un mail cum am primit 9i eu in dimineaja aceasta
cele doua informari cerute catre membrii comisiei de la ALPAB si Directia de
Mediu pe punctele respective. Acestea sunt cele 9ase puncte pe care vi le
propun pe ordinea de zi de astazi. Daca mai sunt Tntrebari sau propuneri
suplimentare, va rog. Puteli ca de obicei sa va Tnscriejila cuvant pe chat.

O.K. vad ca nu sunt deocamdata alte propuneri pe ordinea de zi, a9a

Tncatva propun sa votim ordinea de zi a9a cum am propus-oacum.
Eu votez pentru.
Doamna Stoica, puteti sa va exprimali verbal?
Doamna Consilier Stoica loana

Vot „pentru”.

DoamnaPre$edinteCicealaAna Maria
O.K. Mullumimfrumos.
Sunt 8 voturi pentru. Ordinea de zi a fost adoptata.
Haideli sa trecem la punctul 1 9i anume prezentarea planului de acjiuni
pe anul 2022 9i bugetul schijat al Administratiei Parcului Natural vacare9ti

tot pentru 2022. Alaturi de noi este doamna §tefania Simion care a fost
deta9ata Tn prezent sa ... practic sa Tnfiinjeze,sa organizeze Administratia 9i
care a pregatit 9i ne-a transmis pentru astazi acea informare cu privire la

planul schijat de acjiuni 9i bugetul schijat pentru primele 9ase luni, am
injeles, din an, a9a Tncatsa va rog, doamna Simion.

Doamna Director Simion $tefania
vacare$ti

– Administratia Parcul Natural

va muljumesc pentru invita+ie.A9 vrea foarte pe scurt sa sa vi prezint

pa9ii care au fost Bcuji pentru Tnfiinjareape mai multe planuri a acestei
administraIii, adica pa9ii care s-au facut de la HCGMB-ul din octombrie cand
se decis Tnfiintarea de catre Consiliul General. Ea mai trebuie sa mai treaca
prin ni9te proceduri de Tnregistrare ca orice feI de Administratie la

Administratia Nationala de Finante, la Trezorerie, mai trebuie sa
Tndeplineasca anumite formalitati care sunt impuse nu de procedurile
noastre interne ca de Tnfiinjareaoricarei alte administra+iice exista 9i o
procedura specifica pe arii naturale protejate, care impune 9i ea anumiti pa9i
cu privire la Tnfiinjareaacestei administrajii care la un moment dat trebuie sa
Tncheie un contract de administrare propriu zisa cu Agenjia Najionala pentru
Protec{ia Ariilor Naturale Protejate, deci practic acela este momentul de final
al Tnfiin+arii9i intrarii Tnfuncjiune a acestei administrajii, am schijat un buget
Tntr-adevar pentru urmatoarele 9ase luni, el efectiv se va folosi pentru luna
decembrie ca angajament bugetar, pentru restul este o previziune pentru ca
not sa putem func+ionapana la aprobarea bugetului mare al institujiei ... sa
putem sa ... funcjiona pe 1/12 din bugetul pe 2021. El este Tn stransa
legatura cu necesitijile de urgen@ ale parcului. Sunt acolo prevazuli ni9te
bani 9i pentru amenajarea sediului, aceasta Adrninistra+ieva trebui sa aiba
un sediu separat. Impune iar legislajia specifica de mediu ca acest sediu

trebuie sa fie cat mai aproape efectiv de obiectul administrarii 9i spatiul

identificat de noi are nevoie de anumite amenajari pentru a putea sa fie
functional.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Dar care este acest spa}iu?

Doamna Director Simion $tefania - AdministratiaParcul Natural
vacare Sti
Este un spatiu Tnadministrarea AFI, este un parter de bloc in sectorul
4. Avem adresa. Strada Ulioara nr. 3, bloc M2, parter. ... sa ma duc cu ea la
ANAF. Acest spajiu va fi pus in ... va fi facut funcjional.

Apoi este o prioritate pentru parc asigurarea pazei. Foarte multe din
problemele actuale ale parcului 9i starea de degradare actuala Tncare se
afla parcul se datoreaza lipsei pazei, deoarece la momentul de fala nu exista
de9i administratorul actual ar fi trebuit sa ia macar ni9te masuri provizorii de
asigurare a ei, deci cumva asta vom face prin personalul propriu care vor fi
rangeri, deoarece a9a impune legislatia specifica, sa ai minim 8 rangeri, care
sunt ceva mai mult decat paznici, ei putand sa faca inclusiv procese verbale
de sancjionare 9i Tncaz de braconaj ...

DoamnaPre$edinteCicealaAna Maria
Ce pregatire au?

Doamna Director Simion $tefania

– Administratia Parcul Natural

vacare Sti
Nu specifica legislaIia. De la medie Tnsus, dar nu specifica domeniul.

§i vornTncerca
sa suplimentam
pazarealizata
de ei, cel pujinpanala
organizarea concursurilor pentru ocuparea acestor posturi, prin personal al
polijiei locale de sector 4.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
gi aveti un acord deja cu politia locala sector 4?

Doamna

Director Simion

$tefania

- Administratia

Parcul Natural

vacare$ti
Nu. Urmeaza sa facem un asemenea acord.
De asemenea, am avea nevoie din partea lor 9i de asigurarea cel pujin

pe termen scud a salubrizarii, deoarece noi nu avem un serviciu de
salubrizare.Nu avem nici la nivel de primariemare, cu atat mai pujin la
nivelul acestei administraIii 9i atunci cuva tot printr-un parteneriatar putea
sa preia aceasta problema cel pujin temporar pana cand noi am gasi o
solujie pe termen lung. Vrem sa realizam Tnprima parte a anului, asta va
depinde bineTnjeles de conditiile de temperatura 9i de daca vom putea face
in luna februarie sau daca vom putea face luna maRie o inventariere care
presupune cartare a spajiilor, cel pujin cele de pe marginea lacului, care pot
sa fie Tmpadurite, ne trebuie un proiect de Tmpadurire,vom vedea daca sunt
9i spajii in interiorul efectiv al lacului, al mla§tinii care se preteaza Tmpaduririi.
Cel mai probabil acestea sunt pujine dar deocamdata vrem sa luam

exteriorul ca sa asiguram un feI de perdea de protec;ie a ...

DoamnaPre$edinteCicealaAna Maria
Se fac Tmpaduriride catre Asociatia Parcul ...

Doamna Director Simion $tefania – AdministratiaParcul Natural
vacare9ti
Ei au facut experimental ...

Doamna Pre$edinteCiceala Ana Maria
Da. Au plantat 3000 de puieji, de... tot a9a pe margine.

Doamna Director Simion $tefania

– Administratia Parcul Natural

vacare Sti

O sa avem nevoie de un proiect tehnic de impadurire. Asta in prima
parte a anului 9i apoi Tna doua parte a anului, preferabil cat mai tarziu
toamna ca sa nu deranjam cand or fi plecat pasarile, chiar sa Tmpadurim
prima parte, nu o sa putem sa facem totul Tntr-un an si nici nu este
recomandat sa facem a9a, dar o suprafata de Tntreun hectar 9i doua hectare
ar fi fezabil din estimarile actuale dar acestea vor !ine de un proiect technic
de Tmpadurire9i vrem de asemenea sa cream un site de informare. Aici este
o cheltuiala unde spunem con9tientizare 9i comunicare privind importanta ...

care sa conjina 98un tur virtual 9i sa fie cat mai ... interactiv, iar Tnceea ce
prive9te ... efectiv Tn parc, unde spunem infrastructurade vizitare, vom
Tncercasa amenajam un turn de observajie, cele existente Tnjelegca sunt 9i
intro stare destul de precara de conservare pentru ca sunt ... Ar trebui
reabilitate.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Din cei 50 de mii de lei, nu?

Doamna Director Simion $tefania – AdministratiaParcul Natural
vacare$ti
Da. Dar am vrea sa instalam 9i un nou ... odata 9i cu lansarea unei noi
poteci ternatice.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Si asta unde e prinsa? La ...

Doamna Director Simion $tefania – AdministratiaParcul Natural
vacare$ti
Aici. Infrastructura de vizitare, managementul vizitatorilor, sewicii 9i
facilitali de vizitare, promovarea turismului. Acestea sunt.

in ceea ce prive9te ... pana Ia ... 9i asta este inca o acjiune pe care
vrem s-o facem sa zicem toamna, sa zicem realist, sa nu dam termene prea
... am vrea ca in toamna anului 2022 deja sa avem planul de management.
E ambijios obiectivul. Legea ne da doi ani sa-I facem, dar noi nu prea avem
timpul acesta pentru ca deja suntem intarziaji.
Doamna Pre$edinteCiceala Ana Maria
Corect. §i mi se pare obiectivul principal.

Doamna Director Simion $tefania – Administratia Parcul Natural
vacare9ti
Corect, Daca nu ai planul de management, nu poli sa vorbe9ti de niciun
feI de investijie. Asta te blocheaza. Noi asta ce facem.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Care este procedura? Se contracteaza?

Doamna Director Simion $tefania - Administratia Parcul Natural
vacare Sti

Se contracteaza, da

trebuie sa fie Tntocmit de persoana

specializata.

Doamna Pre9edinteCiceala Ana Maria

O.K. §i eu consider 9i cred ca sunt pe aceea9ilungime de unda sa
prioritizam pentru administra+iaParcului acest plan de amenajament, de
management 91atunci ar trebui o evaluare pentru a-I putea include in buget
pe 2022, sa avem agreat politic din start ca banuiesc ca o sa fie o cheltuiala
realizarea lui 9i nu cred ca va putea Tnaintede aprobarea bugetului pe 2022
sa fie facuta licitaIia, dar ar trebui sa nu avem discu+iipe marginea acestui
subiect. Daca sunt discu+ii,Ie putem purta acum Tmpreunacu reprezentan{ii

administrajiei, cu cei de la Direcjia de Mediu sau cu cei de la Aosciatia Parcul
Natural vacare9ti, daca va amintiji, 9i dumnealor cand au venit Tncomisie Tn
aprilie, daca-mi amintesc bine, au spus ca acest plan de management este

vital pentru administrarea Parcului Natural vacare§ti, indiferent cine-I
administreaza, ca e Primaria Bucuresti sau alta entitate.

Doamna Director Simion $tefania – Administratia Parcul Natural
vacare9t i

Da pentru ca el in primul rand ni face zonarea. iIi spune pana unde
poate sa ajunga omul, adica e ... documentul de baza care ...

DoamnaPre$edinteCicealaAna Maria
Poji lucra. §i cum spuneaji, investijiile 9i toate acjiunile pe care Ie poli

face 9i ...
Doamna Director Simion $tefania – Administra+iaParcul Natural
vacare9ti
Da, exact. Nici nu se pune problema.

DoamnaPre$edinteCicealaAna Maria
Bun. Asta ma bucur ca aveji prins. Am cateva Tntrebaripentru
dumneavoastra. Spuneaji ca exista o procedura cu privire la pa9ii pe care
trebuie sa-i urmeze administrajia pana la ajunge sa semneze contractul cu
Agenjia Ariilor Naturale Protejate. Daca ne puteji detalia zona aceasta?

Doamna Director Simion $tefania – Administratia Parcul Natural
vacare9ti
Da. Noi ce am facut pana acum, am dat acest HCGMB de Tnfiintare,

am Tnregistratfiscal aceasta administrajie, am Tnregistrat-obugetar la
trezoreria de care apartine, am facut acest proiect de buget care sper sa

ajunga TnConsiliul General cat mai cat mai curand 9i apoi efectiv trebuie sa
facem angajarile Tnaceasta...

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Asta era o alta Tntrebare.

Doamna Director Simion $tefania – AdministratiaParcul Natural
vacare$ti
Daca nu avem buget, nu putem sa discutamdespre niciun feI de
angajare. in momentul Tncare avem aprobata rectificarea bugetara pentru
alocare, atuncea o sa facem anunturile de concurs.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Qi recrutarea aceasta se va face anul acesta, nu?

Doamna Director Simion $tefania – Administratia Parcul Natural
vacare$ti
Se va face anul acesta, da.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Bun. Deci a9teptam sa vina proiectul. Costurile aproximativ vor fi
acestea. 2021 dar vor fi 9i pe credite de angajament,corect, in 2022?
1150000 de lei.

Doamna Director Simion $tefania – Administratia Parcul Natural
vacare Sti
Exact

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Bun. §i Tnmomentul Tncare va fi aprobata rectificarea, in+elegca...

Doamna Director Simion $tefania – Administra+iaParcul Natural
vacare9ti
In secunda urmatoare noi dam anunjurile, iaFconcursul va avea Ioc in
cele 30 de zile, ca orice feI de concurs din administrajie. 'in momentul acela

cand avem 9i toate angajarile, deci cand avem aceasta structura cu tot
personalul, cu schema, iar o structura de personal trebuie data obligatoriu
prin lege, pe langa care noi mai avem patru persoane personal auziliar, fara
de care nu poate func{iona Administrajia, un contabil, un jurist, un specialist
in resurse umane 9i un specialist in achizijii publice, deci aceia nu sunt daji
de legea speciala, dar restul pe care vi i-am prezentat aici sunt daji de lege.
Bun, deci noi trebuie sa avem ace9ti oameni 9i Tnmomentul acela mai trebuie
sa mai Tntocmimun dosar, este al cincilea deja, in care sa ne ducem cu toate
aceste documente nu la Agenjia Najionala pentru Protecjia Ariilor Protejate,
cumva ca sa le demonstram ca am parcurs toti pa9ii de parcurs.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Trebuie sa fie toate posturile ocupate, fara excepjie? Fiindca §tiu ca
este de greu de fapt, ca institujia primariei sa aibe toate posturile ocupate
din organigrama.

Doamna Director Simion $tefania – Administratia Parcul Natural
vacare9ti
O sa Tncercamsa gasim solujii. O sa vedem pe parcurs ce probleme
Tntampinam 9i atunci sunt sigura ca vom gasi ni9te solujii de rezolvare Tncat
sa fie acceptabil pentru toate parjile 9i Tn momentul acela vom semna
contractul de administrare.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

cand estimaji in cel mai bun caz ca se poate semna acest contract?

Doamna Director Simion $tefania – AdministratiaParcul Natural
vacare9t i
Depinde foarte mult de aceste angajari.

Doamna Pre$edinteCiceala Ana Maria
Deci jumatatea anului 2022, presupun, cel mai tarziu sau ...

Doamna Director Simion $tefania - AdministratiaParcul Natural
vacare sti
Se ia deja in ianuarie.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

va !inem pumnii.Cred ca o sa putem 9i noi sa contribuim.sa ne
adresam 9i celor care ne urmaresc online, dar special colegilor consilieri
generali din Comisiade mediu TnmomentulTncare sunt postateanunjurile
de angajare pe site-ul pmb sa avem 9i noi poate acjiuni de promovare a lor
pe paginile noastre de consilieri, daca sunt 9i colegii de acord sa ajute.

Doamna Director Simion $tefania – Administratia Parcul Natural
vacare Sti
Ar fi de foarte mare ajutor.
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Da, chiar asta vroiam sa zic. Daca puteji sa ne informaji cand o sa fie
lansate anunturile 9i sa distribuim 9i noi sa Tncercamsa promovam 9i sa
gasili cat mai repede oameni.

Doamna Consilier Comanici Ancuta Sorina
Buna ziua. O Tntrebare, daca fmi daji voie, doamna pre9edinte.

Doamna Simion, dumneavoastra acuma ocupati vreo functiei Tn cadrul
acestei administratii?

Doamna Director Simion $tefania – Administratia Parcul Natural
vacare9ti
Da. Sunt directorul acestei administratii.

Doamna Consilier Comanici Ancuta Sorina
Cum?

Doamna Director Simion $tefania – AdministratiaParcul Natural
vacare Sti
Prin deta9are din aparatul de specialitate al primarului general.

Doamna Consilier Comanici Ancuta Sorina
Perfect. Exact despre asta vroiam sa vorbesc. Daca aji fost deta9ata
pe func jia de director al administrajiei, orice deta9are pe un post vacant de
director Tnseamnaca era 9i bugetat. Nu? ca altfel nu puteaji.

Doamna Director Simion $tefania – Administratia Parcul Natural
vacare Sti

Nu Tnseamnaca era bugetat pentru ca cineva trebuie mai Tntai sa
solicite acest buget de la Consiliul General.
Doamna Consilier Comanici Ancuta Sorina

Pai tocmai. Nojiunea deta9arii este ca in momentul Tncare te deta9ezi
de la o institujie la o alta institujie, func+iavacanIa pe care e9ti deta9at trebuie

sa fie bugetata, adica funcjia respectivasa aiba buget ca sa plateasca
salariul. Pentru ca salariul dumneavoastraTl primiti de la Administrajie,
banuiesc. ca sunteji angajata a Administrajiei, nu?

Doamna Director Simion $tefania – Administrafia Parcul Natural
vacare$ti
Eu sunt singura persoana abilitata sa solicit acest buget de la Consiliul
General.

Doamna Consilier Comanici Ancuta Sorina
Da, dar eu doar va spun ca sa TntrebaIi.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Care este Tntrebarea, doamna Comanici?

Doamna Consilier Comanici Ancuta Sorina
intrebarea este urmatoarea, pe logica. Notiunea deta9arii ca in cazul
doamnei exista 9i pentru celelalte func;ii. Deci pana la solicitarea, pana la
scoaterea posturilor Ia concurs se pot deta9a colegi angajaji din cadrul
Primariei sau din alte institutii pe functii similare, banuiesc ca sunt personalul
contractual Administrajia, nu? Sunteji personal contractual? Este personal
contractual la aceasta Administratie?

Doamna Director Simion $tefania – AdministratiaParcul Natural
vacare$ti
Da

Doamna Consilier ComaniciAncuta Sorina
Nu sunt funcjii publice, nu?

Doamna Director Simion $tefania – AdministratiaParcul Natural
vacare$ti
Este personal contractual.

Doamna Consilier Comanici Ancuja Sorina

Perfect. Dar eu Tncercsa va ajut. Dar eu chiar incerc sa va ajut. Cum
dumneavoastra aji fost deta9ata pe func jia de director, la feI pot fi deta9aji 9i
alji colegi de-ai dumneavoastra sau din alte institujii similare unde e personal
contractual ca sa Tncepeji sa demarati exact ce aji spus dumneavoastra.

Pana Ia scoaterea posturilor Ia concurs, se pot face deta9arica sa faceji
planul de management, cum aji zis 9i este foarte bine, proiectul de buget 9i
a9a mai departe. Deci cum a functionat Tn cazul dumneavoastra deta9area
pe fond pe administrajia nou creata, a9a...

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
injeteg ce spuneji. Cred ca am inteles.

Doamna Consilier Comanici Ancuta Sorina
Da, deci eu chiar vreau sa va sprijin ca...

Doamna Director Simion $tefania – Administrajia Parcul Natural
vacare Sti

Am injeles 9i am apreciat sfatul dumneavoastra, da.

Doamna Consilier Comanici Ancuta Sorina

Da pentru ca 9tili de ce? Nu putem face angajaripe posturi daca nu
sunt bugetate. Postul vacant ca sa poata sa fie ocupat, trebuie bugetat pe
administrajia respectiva. Daca pe dumneavoastra v-a deta9at de la PMB la
aceasta Administrajie, Tnseamnaca se mai pot face 9i alte deta9ari ca sa va
ajute pe durnneavoastra. Vorbiji cu doamna director Dragoi sau cu cine 9i sa
faceji nigte deta9ari, sa daji drumul cat mai repede la institujie.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
in primul rand oameni care sa faca concursurile, banuiesc.

DoamnaConsilierComaniciAncutaSorina
Deci, inca o data, concursurile sunt concursuri 9i aici legea prevede
foarte clar pentru ca, Tnaintesa intram cu organigrama, noi avem 9i ANFPul, chiar daca sunt posturi contractuale, ANFP aproba organigrama cu totul,
adica trebuie sa te TncadreziTntr-un anumit numar de personal, a9a era pe
vremea mea, banuiesc ca 9i acuma, dar pana la momentul respectiv se pot
face deta9ari

pentru administrativ

cum a zis doamna director,

pentru

Tncheierede contracte sau pentru, pe economic sa ajute sa faca proiectele
de credite bugetare, ce a zis doamna, adica nu staji pana la concursuri ca
dureaza, 9titi bine cat dureaza un concurs. Luati oameni.

Doamna Director Simion $tefania – Administra+iaParcul Natural
vacare Sti
Cu siguranA o sa am nevoie de un contabil.

Doamna Consilier Comanici Ancuta Sorina

Bun, la treaba!

Doamna Director Simion $tefania – AdministratiaParcul Natural
vacare Sti

Asta va spun clar 9i va fi deta9at din cadrul acestei institu(ii.

Doamna Consilier Comanici Ancuta Sorina

Perfect! Muljumesc!

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Bun. Multumesc doamna Comanici.

Vroiam sa confirmarninca o data. Decobugetulasta de 1 milionar
trebui sa ... acum din noiembrie pana Tnmai.

Doamna Director Sirnion $tefania – AdministrajiaParcul Natural
vacare$ti
Da.

DoamnaPre$edinteCicealaAna Maria
O.K. sa confirmam inca o data. sa nu ne Tncurcam.E vorba doar de
bugetul pe anul acesta. $i vroiam sa va mai intreb pe el, de ce sunt
cheltuielile cu utilitalile atat de mari? 195 de mii de lei. Adica cali metri patrati
sau despre ce utilitali este vorba? E vorba de utilitali in parc?

Doamna Director Simion $tefania – AdministrafiaParcul Natural
vacare$ti
. .. Astea sunt ale sediului.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Eventual daci ne puteji detalia.

Doamna Director Simion $tefania - Administratia Parcul Natural
vacare9t i

La urmatoareadiscujie vi le detaliez.
Doamna Pre9edinteCiceala Ana Maria
Fiindca apreciez cumva ca restul ... aici nu sunt mii de lei in acest

buget. Sunt pur 9i simplu sumele totale 9i apreciezcat de frugal a fost
Tntocmit bugetul, Tnsa bineTnjeles cheltuielile de personal sunt ca de obicei
cele mai mari 9i 90% din tot, iar acesta utilita+iidaca ni le puteji detalia.

Doamna DirectorSimion $tefania – Administratia Parcul Natural
vacare Sti

Presupunca sunt cele cu internetul,apa 9i a9a, dar pe. Nu 9tiu
suprafaja totala a spajiului ca sa pot sa spun, dar la urmatoarea vi le trimit.

Doamna Pre9edinteCiceala Ana Maria
Muljumesc frumos.
Mai sunt Tntrebaride la colegi? vad ca nu s-a mai Tnscrisnimeni pe
chat. Deci pe acest punct ...
va rog, domnule consilier Purcarea.
Domnul Consilier Purcarea Sorin
Buna ziua, doamna Simion. Am 9i eu o intrebare. Am intrat un pic mai
tarziu 9i sper sa nu pun o Tntrebare care s-a mai pus. Vorbiji de un buget de
un milion pana la sfar9itul anului. Acest buget de un milion a fost ca sa zic
a9a aprin6 undeva intro rectificare bugetara pe care noi am avut-o la vot Tn
Consiliul General, nu fmi aduc aminte sa TIfi discutat TnComisia Economica.

Doamna Pre$edinteCiceala Ana Maria

va raspund eu, domnul Purcarea. Tocmai am discutat mai devreme. E

vorba de bugetul care ... e o schiP de buget pe care noi am solicitat-oin
cadrul Comisiei de Mediu 9i pe care doamna director Simion a venit sa ne-o

prezinte astazi 9i ne-a trimis-o in scris, dar tocmai a spus ca va urma o
rectificare bugetara Tn care vrea sa prinda acest buget 9i bugetul este
prevazut pe credite bugetare pe anul acesta, dar 9i pe credite de
angajament, care vor fi raportate Tn2022, aproximativ pana Tn luna mai,
adica este facut pentru 9ase luni, pana Tn mai 2022. Deci cam a9a este
gandit Tn momentul acesta, daca nu ma Tn9el.
Domnul Consilier Purcarea Sorin
Pai, deci bun. Daca dansa §tie ca urmeaza o rectificare bugetara, e
foarte bine, stie ca sa zic a§a mai bine ca noi.
in al doilea rand, de ce sa fie un buget facut pana Tn mai? Daca vrem
sa iI prindem Ia un vot pentru bugetul pentru 2022, va trebui sa avem bugetul
anual.
A treia Tntrebaree legata de suprafa+a.Doamna Simion a zis ca nu 9tie
suprafaja sediului Ideea este dansa a fost ca sa zic a9a la sediu pana Tn
momentul de faQ? A vazut sediul, macar aga ca o estimare? Pentru ca din
bugetul asta pentru doua luni, vad ca 10% sunt numai utilitalile din 9i numai
pentru doua luni. Banuiesc ca acest lucru a fost raportat 9i Ia ...

Doamna Director Simion $tefania – AdministratiaParcul Natural
vacare Sti
in ceea ce prive9te sediul, am vazut fotografii ale sediului, nu am fost

personal acolo. Au fost colegii no9tri de la Patrimoniucare au facut ni9te
masuratori ale lor, nu le-am vazut Inca dar de Tndata ce le primesc, v-aom
spus o sa o sa vi Ie transmit, este vorba de aproxirnativ patru camere.
Imaginaji-va, este un spatiu comercial la parterul unui bloc.
Domnul Consilier Purcarea Sorin

Unde e sediul?

Doamna Director Simion $tefania - AdministratiaParcul Natural
vacare$ti
Este strada Uioara nr. 3, bloc M2, parter.
Domnul Consilier Purcarea Sorin
O.K. Este in proprietatea municipiului? Este Tnchiriata?

Doamna Director Simion $tefania – AdministratiaParcul Natural
vacare Sti
Este Tnadministrarea AFI.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Deci Tnproprietatea municipiului Bucure9ti.

Doamna Director Simion $tefania – AdministratiaParcul Natural
vacare Sti
§i legislatia ne-a impus ... Cum am ajuns la acest sediu? 'in dosarul de
candidatura, ai un punctaj mai mare sau mai mic in funcjie de cum ai un
sediu mai apropiat de obiectul administrarii. Deci cu cat e9ti mai aproape, cu

atat obti un punctaj mai bun. §i atunci arn luat efectiv tot ce este Tn
administrarea AFI in zona lacului 9i am ales locajia cea mai apropiata.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Deci e vorba de un apartament de patru camere la parter.

Doamna Director Simion $tefania – AdministratiaParcul Natural
vacare$ti

Exact. Da.
comercial.

chiar un apartament.El a fost ganditca un spaliu

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
S-ar putea sa fie o gre9eala aici cheltuielile cu utilitatile, ca par mari in
comparajie cu restul bugetului. Data viitoare ...

Doamna Director Simion $tefania – Administratia Parcul Natural
vacare9ti
Le lamurim.

DoamnaPre$edinteCicealaAna Maria
Bun. §i referitor la buget 9i vorbim 9i de planul de management, cred
ca are dreptate domnul consilier Purcarea Tn sensul Tn care pentru la anul

oricum va trebui fundamentare bugetara pentru Tntreganul 9i cu cat o
discutam mai devreme in comisie cu atat, inclusiv pentru execujie pe
contractul privind planul de managementachizijia respectiva9i toate
celelalte lucruri pe care ni le-aji menjionat, daca le includem pe toate Tntr-un
buget pe tot anul, poate Tndecembrie putem discuta direct pe buget.

Ma adresez colegilor acum din online daca mai sunt Tntrebari,va rog
sa va Tnscrieji.injeleg ca nu mai sunt Tntrebaripe acest punct.

Eu vi felicit pentru ca aji Tnceput demersurile acestea, va exprim
felicitari inca o data 9i personal 9i direcjlei de mediu dar 98dumneavoastra
pentru ca ati objinut aceasta administrare, sper sa fie semnat contractul cu

Agenjia Na+ionalaa ariilor naturale protejate cat mai curand, adica Tn
ianuarie februarie 9i sper sa o Tncepejisa faceti toate lucrurile acestea pentru
care vedeji ca aveji sprijinul 9i al colegilor din comisie pe obiectivele pe care
le-aji menjionat.
DQamnaConsilier Gram Anamaria Alina

Tmicer scuze am o Tntrebare.in primul rand 9i eu ma bucur foarte mult
ca ati objinut contractul de administrare. Am fost Tnweek-end cu copiii 9i am
mai fost 9i altadata la ziua pasarilor 9i fmi place locul 9i cred ca are potenjial
toti cu bicicletele 9i voiam sa va Tntrebsunt mulji oameni care merg, accesul
este foarte dificil. V-aU gandit pentru partea de acces sa faceji ceva? §tili ca
e panta aceea foarte abrupta betonata, bine eu o bari de care sa te !ii dar e
pu}in cam greu mai ales pentru copii cu bicicleta.

Doamna Director Simion $tefania – Administratia Parcul Natural
vacare$ti

Da. Vom amenaja zona respectiva Tncatsa fie mult mai facil accesul.
§i vom reface aleile existente. Nu prin betonare, bineinjeles.
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Dar marginea aceea care toate este betonata, placile acelea gigantice,
cred cTde beton, aji consultat speciali9tii, am putea scapam de ele sau nu e
bine sa scapam de ele.

Doamna Director Simion $tefania – AdministratiaParcul Natural
vacare$ti
Speciali9tii spun ca se poate scapa de ele 9i suprafaja respectiva se
poate Tmpaduri.Asta daca Tji spune planul de management. Daca te lasa
planul de management. Asta nu e ceva ce se poate interveni pana Ia ...
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Pentru ca ele nu mai sunt utile, nu? A fost gandit acolo ca un lac de

acumularesau nu stiu care a fost ideea initiala, de ce au fost facute? Deci
acum nu mai sunt utile toate acele placi gigantice de beton.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Aici trebuie sa ne gandim 9i sa Tntelegemcare este gradul de protecjie
acordat de legislatia Najionala pentru acea suprafata. Chiar daca Tntradevar

placile acelea de protecjie nu au functie ecologica sa punem, totu9i tot
arealul respectiv este protejat de legislajia najionala de mediu a9a cum este

el acum. De asta este nevoie conform legislajiei ca avem un plan de
management care este facut de speciali9ti biologi... 9i a9a mai departe, care
sa spuna exact ce acjiuni sunt permise, ce actiuni nu sunt permise, ce actiuni
sunt bune, ce acjiuni sunt mai pujin bune 9i a9a mai departe, ca sa fac o
analogie de exemplu Parcul Natural Bucegi sau Parcul Natural Portile de
Fier Ia feI au nevoie toate ... sau parcurile najionale Ia feI chiar daca au o

legislajie superioara pe protectie, au nevoie de aceste planuri de
management facute de speciali9ti, chiar daca anumite amenajari poate nu
au avut niciodata legatura cu ecologia, dar ce a rezultat Tnurma lor, cadrul
natural de acolo este acum protejat. Alta analogie ar fi cu zonele protejate
din cadrul PUG-ului Bucure9tide patrimoniu consider...

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Da, dar un plan de management nu suna ca 9i cum ar putea sa Tnlature
ni9te gre9eli facute Tnin trecut, adica daca Tji trebuie un aviz de la Agenjia
Najionala a apelor protejate, Ok injeleg , dar este o interventie brutala acolo.
Sunt cred ca mii de tone de beton Tnjur, adica care nu mai au sens.

Doamna Director Simion $tefania – AdministratiaParcul Natural
vacare$ti
Nu se pune problema. Eu am crezut ca va referiji numai la zona aceea

de intrare.
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Nu. Totul. Totul Tnjur sunt numai placile alea gigantice de beton.

Doamna Director Simion $tefania – AdministratiaParcul Natural
vacare Sti

Nu cred ca se poate ajunge la la Tnlocuireala Tnlocuireatotala a acelor,
dar e o parere personala. Asta pentru ca totu9i ele stabilizeaza acel teren.
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Dar de asta Titrebuie un studiu geo sa vedeti daca aveti nevoie de ele
pentru ca ele au fost gandite pentru altceva. Avem parc acolo, avem Delta
9i o lasarn acolo Delta nu inundam terenul cu apa.

DoamnaPre$edinteCicealaAna Maria
Cum era inijial, trebuia sa He un lac de acumulare. Dar nu se poate
face niciun feI de proiect de felul acesta sau macar un studiu de felul acesta
asta sa vedem daca exista posibilitatea,

daca nu exista, conform legisla+iei

acest plan de management.
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Doar voiam sa aveji in vedere ca se poate face ceva pentru ca
Tnrautaje9tiaspectul, adica te simIi in mijlocul naturii 9i tu uili in jur 9i roata
ai numai acel acele plan9e gigantice de beton sau de facut graffiti concursuri
de graffiti nu 9tiu pe ele, habar nu am.

DoamnaPre$edinteCicealaAna Maria
Poate sunt soluIii tehnice pentru a Tmbunataliaspectul inclusiv natural.

Doarnna Consilier Gram Anamaria Alina
O.K. Multumesc.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Multumesc 9i eu. Muljumesc frumos, doamna Simion.

Doamna Director Simion $tefania – AdministratiaParcul Natural
vacare Sti

§i eu muljumesc pentru tot.
Doamna Pre$edinteCiceala Ana Maria
O Tntrebare pentru doamna Braulete. Doamna director luga spune ca
ar trebui sa pIece 9i daca sunteji de acord sa ... dumneaei. Mutam pujin
informarea privind Ecosud-ul.

Doamna $ef Serviciu Braulete lonica Magdalena – Directia de Mediu
Sigur.

Doamna Pre$edinteCiceala Ana Maria
Mutam pujin ordinea de zi 9i urmeaza doamna luga pentru a discuta
impreuna cu dumneaei de status-ul privind contractul acela privind gestiunea
de9eurilor. N-a venit? Revine Tn2 minute doamna luga.

Doamna Consilier Comanici Ancuta Sorina

Pana vine doamna luga, putem trece la punctul 2, care este 9i pe
ordinea de zi?

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Am solicitat 98va muljumesc ca aji venit. impreuna cu colegii din
comisie, in 9edinja din luna octombrie un feI de informare de catre Direcjia
pe care o reprezentaji cu privire la stadiul aprobarii tarifului de depozitare a
de9eurilor municipale. Unde sunteji acum? Cum sunteji implicaji? Pentru ca
s-a discutat 9i asta in comisie. §i cum putem avansa inclusiv cu operatorul
Ecosud Tnmomentul acesta? Daca aveji vreo informare pentru Comisie?

Doamna $ef Serviciu luqa Magdalena – Directia Sewicii Publice
Vis-a-vis de relatia cu Ecosud, nu am informa+iia va pune la dispozijie,

dar din punct de vedere al analizei solicitarilorprivind modificareade tarif
Tnaintatede EcoSud dupa 2016 2017 care au facut obiectul hotararii de
consiliul 9i a deciziei de instanji, a fost angajat un consultant, s-a Tncheiat

un contract de consultantacare sa analizezetoate acestesolicitaridupa
2017, a fost un an 2019 si au fost si anul acesta Tnaintate niste solicitari de
modificare detalii. Toate aceste solicitari Tnrapport cu cele din 2016 9i 2017
sunt in procedura de analiza Ia o firma la societatea de consultanR,
societatea deja a facut un set de Tntrebari9i de clarificari catre Ecosud, le-a
solicitat mai multe clarificari, sunt in procedura de schimb de informatii,
urmeaza ca pe masura ce consultantul T9iva defini opinia 9i va avea T9iva

clarifica toate raspunsurilela Tntrebarisa ne prezinte un raport 9i sa
formuleze o opinie privind cerinja Ecosud.
Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Bun. cand a fost Tncheiat acest contract?

Doamna $ef Serviciu luqa Magdalena – Directia Servicii Publice
A fost Tncheiat Tn 1 noiembrie pentru ca s-au respectat procedurile
stabilite de legislajia specifica de achizijii publice Ecomact Ord SRL.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
$i ce prevad serviciile contractate?

Doamna $ef Sewiciu luga Magdalena – Directia Servicii Publice
sa analizeze solicitarile de modificare de tarif inaintate de EcoSud Tn
mod expres cea din septembrie 2021 in raport cu cererile depuse Tn2016,
2017 si 2019

Doamna Pre$edinteCiceala Ana Maria
$i cui va fi predat acest raport 9i cand?

Doamna Sef Serviciu luqa Magdalena – Directia Servicii Publice

Acest raport va fi predat direc+ieipentruca contractula fost inijiat de
catre direcjie, direcjia este cea care va recepjiona documentele elaborate 9i
in baza lor va face mai departe demersurile.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Si cand estimaji ca veji avea acest raport pentru ca Tnjelegca este un

dialog.
Doamna $ef Serviciu luga Magdalena – Directia Servicii Publice
Este im schimb de informatii 9i noi am pus la dispozijie documente care

au mai fost detinute Tn serviciu, e un schimb de informatii Tntrenoi si
consultanji fiindca v-am spus ca pana la aceasta data deja elaborat un set
de 27 de Tntrebari si clarificari catre Ecosud. Ecosudul a si formulat

raspunsuri, sunt in analiza Ia consultant, probabil consultantul 9tie ca avem
nevoie de informajiile astea 9i ca trebuie sa clarificam aspectele astea 9i are
tot interesul sa finalizeze...

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

§i deci raportul va fi predat catre municipiu9i catre consiliu banuiesc.
Doamna Sef Serviciu luqa Magdalena – Directia Servicii Publice
Raportul nu va fi catre consiliu decat Tnmomentul Tncare acel raport,
in momentul Tn care se face un proiect de hotarare. Raportul este un

document aferent contractului, contract care este Tncheiatintre municipiu 9i
consultant.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Da, da, am injeles. §i Consiliul General are atribuIii.

Doamna $ef Serviciu luqa Magdalena - Directia Servicii Publice

Da. ConsiliulGeneral iI poate solicita. 1se pune la dispozijie,dar de
predat Tlpreda municipiul. Astea sunt procedurile.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Atunci voi solicita eu din partea comisiei sa ne informaji despre evolujie
9i Tn momentul Tn care este gata predat 9i recepjionat de catre direc+ia
dumneavoastra, secretarul comisiei noastre 9i Tlputeli informa pe dumnealui

sau pe mine direct 9i sunt convinsaca toIi colegii vor vrea sa aiba acest
raport al consultantului pentru a-1 citi 9i studia. Am Tnscrierela cuvant din
cate vad pe chat. Doamna Gram, va rog, pentru doamna luga.
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Buni ziua, doamna luga. Sunteti 9ef serviciu uncle?

Doamna $ef Serviciu luga Magdalena – Directia Servicii Publice

Serviciul Salubritate Managementulde9eurilor.
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Muljumesc mult. Vreau sa va Tntrebcare e termenul de finalizare a
acestui studiu prin contract?

Doamna $ef Serviciu luqa Magdalena– Directia Sewicii Publice
Termenul de finalizare este de trei luni.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Trei luni, O.K. §i a doua Tntrebare.Voiam sa va zic ca mi-am notat
nurnele acestei firrne fiindca voiam sa vad ce tip de consultan@ofera 9i care

sunt specializarile persoanelorcare formeaza echipa 9i nu gasesc niciun
nume de firma Ecomact ORD SRL.

Doamna $ef Serviciu Iu(la Magdalena – Direcfia Servicii Publice

A fost procedura a fost procedurade consultare de pia@9i a depus o
oferta s-a depus CV-ul, sunt toate documentele la dosarul procedurii de
achizitie.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

injeteg dar mi se pare foarte foarte ciudat ca nu gasim absolut nicio
informatie despre ei, adica ce firma de consultanta ar putea fi, ma gandesc.

Doamna $ef Serviciu luqa Magdalena – Directia Servicii Publice
Expe4ii cu care colaboram sa 9titi ca am mai lucrat Tnun contracte pe

care le-a avut municipalitateade-a lungul timpului, dar in cadrul altor
societati.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Am o rugaminte, puteji sa ne transmiteji ulterior pe email catre doamna
pre9edinte sau catre asistentul tehnic al comisiei, sa ne transmiteti numele
exact al firrnei, poate nu I-am notat eu corect 9i sa vedem. OK. Multumesc.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Da, multumesc.

Domnul consilier Purcarea, va rog.
Domnul Consilier Purcarea Sorin
Da, muljumesc.

Am 9i eu 2 Tntrebarisa va pun 9i am sa fiu foarte scurt. Situatia asta
dupa cum 9tiu toli colegii 9i de asemenea 9i dumneavoastragenereaza un
disconfort major nu numai bucure9tenilor ci 9i Consiliului General 9i primariei
9i ... dupa cum 9titi, in ultimele doua 9edinje de Consiliu General, avocatul
Ecosud a luat cuvantul 9i a prezentat sa zic din punctul lor de vedere situajia
a9a cum o vad ei referitor la stabilirea acestui tarif. Eu vreau sa va pun doua
Tntrebari punctuale. Prima: e o Tntrebare pe care am pus-o 9i avocatului
Ecosud: in perioada iunie-septembrie, cand dan9ii zic ca au avut mai multe
Tntalniricu oameni din executiv, vreau sa Tntrebdaca de la Directia de utilitati
sau de la Serviciul de salubritatea participat cineva la aceste Tntalniri?.A
doua Tntrebare:vreau sa ne ziceli care este motivul pentru care consultantul
ales Tnainte prin cealalta procedura s-a retras Tn sensul Tn care este
adevarata sa ii spunem alegatia sau presupunerea ca nu am vazut niciun
document scris ca oamenii s-au retras din contractul de consultan@ pentru
stabilirea tarifului din cauza unor clauze abuzive stabilite prin direcjie sau
prin serviciu prin care erau obligaji sa T§iasume daca tariful este mai mare
decat cel actual. Astea sunt cele doua Tntrebari.

Doamna $ef Serviciu luga Magdalena – Direcjia Servicii Publice

Pentru prima Tntrebare,eu reprezint Sewiciul, nu reprezint Directia,
deci Tntrebareatrebuie adresata domnului director pentruca la nivel de...
Domnul Consilier PurcareaSorin
Dumneavoastra ati participat de la Sewiciu? Cineva de la Sewiciul
Salubritate a participat?

Doamna $ef Serviciu luqa Magdalena – Directia Servicii Publice
Dar probabil ca domnul director ...

Domnul Consilier Purcarea Sorin

Doamna luga, nu Tncerca li sa ma duceji dupa cire9. Ati participat
dumneavoastra, cineva de la serviciu?

Doamna $ef Serviciu luqa Magdalena – Directia Servicii Publice
Eu nu am participat, domnul pre9edinte. Asta pot sa va spun.
Domnul Consilier Purcarea Sorin
Sau nimeni din sewiciul salubritate nu a participat la aceasta Tntalnire?

Doamna $ef Serviciu luqa Magdalena – Directia Servicii Publice

Nu am informajia cu privire la personalul din Serviciu. Eu pot sa va

spunca nu am participateu.
Domnul Consilier PurcareaSorin
Pai daca ...

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Dar sunteli directoare. Angaja Iii dumneavoastra de la sewiciul
salubritate?

Doamna $ef Sewiciu luqa Magdalena – Directia Sewicii Publice

Sunt 9eful serviciului salubritate 9i am afirmat ca eu nu am participat.

Puteaufi TntalnirileTntr-operioadacand eu eram Tnconcediu.Puteaufi

Tntalnirileintro perioadaTncare eu aveam zile libere sau zile de concediu
medical, puteau fi astfel de situajii. Daca-mi spuneaji data exacta, a9 fi spus,

am fost prezenta la serviciu sau n-am fost prezenta, va dadeam toate
detaliile, nu Tncercsa ascund nimic.

Domnul Consilier Purcarea Sorin
Doamna, eu nu cred ca opinia dumneavoastra ascunde ceva. Vreau
sa fiu eu sigur ca din cadrul serviciului 9i mi s-ar parea ca sa zic cel putin
ciudat ca seful serviciului sa nu fie informat de catre un subaltern.

Doamna $ef Serviciu luqa Magdalena – Directia Sewicii Publice

Este posibil, dupa cum va spuneam sa fi fost Tnperioada Tncare eu
am fost Tnconcediu de odihna. 'in luna septembrie am avut doua saptamani
de concediu de odihna.

Domnul Consilier Purcarea Sorin

Am injeles. Bun. Vom discuta 9i cu domnulChiri@restul Tnceea ce
prive9te direcjia pentru ca dumneavoastra aji spus ca va puteji referi numai
la serviciu. Bun. §i Ia a doua intrebare?

Doamna $ef Serviciu luqa Magdalena – Directia Servicii Publice
Este foarte posibil sa fi participat chiar 9i colegi de-ai mei cand eu am
fost Tnconcediu. Eu pot sa raspund in numele meu pentru ca intewalul se
suprapune cu perioada cand eu am avut concediu de odihna.

Doamna Pre$edinteCiceala Ana Maria
Dar daca Tnjeleg bine, e vorba de un consultant care a existat 9i care
s-a retras?

Doamna $ef Serviciu lugla Magdalena – Directia Sewicii Publice
Deci noi am facut proceduri prin Direcjia de AchiziIii.
Domnul Consilier Purcarea Sorin

Prima Tntrebarea fost referitoare la discutiilecare le-a avut executivul
cu Ecosudul Tn vederea deblocarii situatiei. A doua Tntrebaree vorba de
consultant.

Doamna $ef Serviciu luqa Magdalena - Directia Servicii Publice
A doua Tntrebare,nu 9tiu Ia cine faceji referire. Nu am pus nicio clauza
abuziva Tn in documentatie. Documenta+ia este publica, va putem pune la
dispozi+ie, nu am primit Tncadrul serviciului o corespondenla din care sa
reiasa ca un potenjial consultant nu dore9te sa participe la procedura
deoarecere i se pare abuziva o clauza din...
Domnul Consilier Purcarea Sorin
Nu, nu era era vorba de ... Era vorba de un contract care a fost semnat,
fmi scapa acum numele companiei cu care era semnat un contract care era
deja semnat, era in derulare 9i consultantul...

Doamna $ef Serviciu luqa Magdalena – Direc+iaServicii Publice
... contractul existent nu avea acest.. .

Domnul Consilier Purcarea Sorin
Dar s-a mai facut un astfel de contract pentru Ecosud?

Doamna $ef Serviciu luga Magdalena – Directia Servicii Publice

Nu, nu. Acela a fost facut pentru Iridex ca sa stabileasca condijiile de
monitorizare

post-Tnchidere, nivelul

de tarifare

pentru

monitorizarea

postTnchiderela Iridex.La momentul...
Domnul Consilier Purcarea Sorin
Nu, nu, nu. Este vorba de un contract aparut dupa hai sa-i zicem a9a
sentinja judecatoreasca emisa in favoarea Ecosud pentru pentru Ecosud.

Doamna $ef Serviciu luqa Magdalena – Directia Servicii Publice

Lisaji-ma sa verific. Sincer nu 9tiu Ia ce faceti referire,dar pentru
Ecosud nu am mai avut contract de verificare a tarifului de depozitare.
Contractul care a fost Tncheiat pentru stabilirea tarifului de monitorizare
postTnchidere Ia Iridex 9i Ia Eco Sud era pentru monitorizare post Tnchidere.
De la Eco Sud pentru monitorizare post Tnchiderenu s-a primit solicitare
pentru ca inca nu s-a Tnchis nicio celula ca sa fie necesara monitorizarea
postTnchidere 9i acela a fost Tncheiatdupa sentinta care privea...

Domnul Consilier Purcarea Sorin
fmi puteji spune numele ca a9a fmi scapa efectiv ...

Doamna $ef Serviciu luqa Magdalena – Directia Servicii Publice
Este vorba de Romactiv.

Domnul Consilier Purcarea Sorin
Nu. Nu e vorba de Romactiv Tncazul Tntrebarii mele.

Doamna Sef Serviciu luqa Magdalena – Directia Servicii Publice
Alt contract nu mai exista gi nu mai am alte informatii ca sa vi Ie pun la
dispozijie.

Domnul Consilier Purcarea Sorin
Da. O. K. Bine, multumesc doamna.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

DoamnaAnamaria Gram.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Referitor la posibilitatea de a exista un alt contract anterior, eu ’Fmi
amintesc ca primarul general a afirmat acum cateva luni Tn9edin@de plen
de Consiliul General ca exista un auditor care analizeaza cererea Ecosud si
fi§a de calcul, acum cateva luni. Daca contractul asta a fost semnat abia pe
1 noiembrie, Tnseamnaca nu se referea la acesta mai ales ca vorbea de un
auditor deci a mai fost cu siguran@analizata fi9a de calcul 9i cererile Eco
Sud inca de cineva. o firma de audit. Am vrea sa obtinem informatii, va
rugam frumos sa ne transmite+i ulterior 9edin+eiinformajii sa vedem despre
ce contract e vorba si de ce a Tncetat.

Doamna $ef Serviciu tuqa Magdalena – Directia Servicii Publice
Are decat contractul despre care v-am facut vorbire.
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Dumneavoastraputeji sa solicitaji informajii ca sunteji parte din
aparatul executiv 9i sa aflali ce contract a mai fost Tnaintepe analiza aceasta
Ecosud, pe tarifele Ecosud. Muljumim.

Doamna $ef Serviciu lugla Magdalena – Directia Servicii Publice
Doamna consilier general, specificaji cui trebuie sa cer eu informajile?

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Sunte{i §ef serviciul salubrizare, a9a e? va prive9te sau nu daca exista
un contract pe analiza tarife Ecosud? De la primarul general, Tntrebaji-1pe
el. Afirmajiile aparTinprimarului general.

Doamna $ef Serviciu luqa Magdalena – Directia Servicii Publice
documentul care a scos a fost acea documentatie care a stat la baza
promovarii primei hotarari de consiliu.

Doamna Pre9edinte CicealaAna Maria
va referiji la aprobarea tarifului?

Doamna $ef Sewiciu luqa Magdalena – Directia Servicii Publice

Exact. Pentru Ecosud. Da, aceea din august, despre care am
cuno9tinla 9i pot sa va vorbesc. in rest, din perioada august pana astazi,
singurul contract de care am cuno9tin@9i pot vorbi este cel despre care am
precizat mai devreme.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Dar cred ca e o solu{ie mai buna, sa solicitam noi din partea comisiei,
daca sunteji de acord catre cabinet primar 9i catre Direcjia de utilitali.

Doamna Sef Serviciu luga Magdalena – Directia Servicii Publice

Exact. Deci Tncadrul serviciuluieste acest contractdespre care am
facut vorbire.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Haideji daca sunteji de acord cu tolii.. .

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

De acord.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Astazi la sfar§it sa facem o solicitare din parteacomisiei prin care
solicitam la primar detalii 9i raport pe acest contract de audit care pare ca
stiu doi membri ai comisiei...

Domnul Consilier PurcareaSorin
Doamna pre9edinte, cred ca ar fi bine sa restrangem ... Ca sa putem
primi foarte rapid raspuns, m-a9 gandi sa restrangem pujin. Nu cred ca este
vorba neaparat de primarul general aici cat de Direcjia Servicii Publice 9i
Serviciul salubritate.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

O.K. Deci putem trimite solicitarea catre Direcjia Servicii publice 9i
Serviciul salubritate 9i anume ce contracte sunt in derulare pentru auditarea
sau consultanla pe acest subiect, tariful cu depozitare a de9eurilor
municipale.
O. K. Doamna consilier Comanici.

Doamna Consilier Comanici Ancuta Sorina

Buna ziua. sa vad daca am injeles. Aji spus ca serviciul
dumneavoastra a Tncheiat un contract pentru auditarea solicitarilor de la
Ecosud Ia 1 noiembrie, am Tnjelesbine?

Doamna $ef Serviciu luqa Magdalena – Directia Servicii Publice
Da

Doamna Consilier Comanici Ancuta Sorina
§i aji spus ca are termen 3 lunt. Ati mai spus parca cum ca s-a solicitat
de catre Directia dumneavoastra sau auditorul a solicitat celor de la Ecosud
ni9te documente, adica un punct de vedere.

Doamna $ef Serviciu luqa Magdalena – Directia Servicii Publice
Da. Aji Tnjeles foarte bine, doamna consilier. ... de Tntrebari 9i solicitari
a avut consultantul dupa ce a verificat o parte din documenta{ie...

Doamna Consilier Comanici Ancuta Sorina
Da. Am Tnteles. Noi am primit o adresa de la Eco Sud 9i spune a9a: ca

o dovadaa bunei credintea subscriseisi a dorinteide solutionarecat mai
rapida a problemei majorarii tarifului de depozitare 9i tratare a de9eurilor,
de9i a9a cum am precizat 9i la punctul, in sfar9it, de mai sus, nu era necesar
un nou audit pentru solutionarea cererii subscrisei de majorare a tarifului prin
adresa numarul prin adresa numarului 5188 din 17/11/2021, subscrisa am
raspuns cu celeritate Tn mod argumentat 9i pe larg solicitarilor de clarificari
legate de cererea noastra de majorare tarif cuprins Tnadresele Tnregistrate
la PMB sunt numarul de 8229 din 9.11 9i 3805 din 1.11.2021. Deci eu Tnjeleg

din adresa lor ca ei deja au trimis raspunsuri la solicitarilecerute de catre
auditorul respectiv. Au ajuns la dumneavoastra?

Doamna $ef Serviciu luqa Magdalena – Directia Servicii Publice

... raspunsuri formulate din partea Ecosud 9i exact asta 9i spuneam
mai devreme, aceste raspunsuri 9i informatii care au fost deja Tnaintatede
catre Ecosud, consultantul le analizeaza 9i vom avea probabil ca in perioada
imediat urmatoare un punct de vedere, o opinie.

Doamna Consilier ComaniciAncuta Sorina

Am injeles, doamna luga. A mai fost un audit 91din cate, daca ne
aducem aminte exact cum a zis si domnul Purcarea, nu numai unul. Din cate
stim noi au fost vreo doua. Unul al PMP-ului Tncare instanta a zis ca nu e
bine, dupa aia un alt audit extern 9i a9a mai departe. Asta fi al treilea sau al
nu §tiu catelea. intrebarea mea este, a noastra: trei luni, de ce trei luni? Nu
e prea mult termenul asta de trei luni?

Doamna $ef Serviciu luqa Magdalena – Directia Servicii Publice

E un termen maxim. Daca va mai fi nevoie de alte clarificari. Dar
raspunsul la aceste Tntre...vis-a-vis de informatiile primite de la Eco Sud
probabil pe saptamana viitoare auditorul deja Ie va instrumenta, vom avea

de la el un un punct de vedere.Trei luni a fost un termenTncazul Tncare
vom avea 9i alte discujii suplimentare, va trebui sa ne acorde un suport Tn
momentul Tncare ne vom aseza din nou Ia masa cu Ecosdul-ul sa discutam
in calitate de specialist. Asta a fost ideea cu cele trei luni.

Doamna Consilier Comanici Ancu+a Sorina

De ce nu au chemat pana acum Ia masa, nu v-a chemat primarul
general? Nu are rost sa intram Tnsubiectul asta ca oricum...

Doamna $ef Serviciu luqa Magdalena – Directia Sewicii Publice
Nu am informajia ca nu ne-ar fi invitat domnul primar general.

Doamna Consilier Comanici Ancuta Sorina

Doamnaluga, lisaji-ne pe noi ... 9tili uneoricum se spune:ca nu
raspunsul lumineaza ci Tntrebarea.Noi cand mai punem ni9te Tntrebari,fiji
sigura ca 9tim 9i raspunsul. Este corect 9i susjin solicitarea catre primarul
general 9i catre direc+iade specialitate, cum a propus 9i doamna consilier
general Ciceala 9i domnul consilier general Purcarea, mai mult decat atat,
eu zic ca ar trebui sa scriem acolo, sa dam si un termen: nu trei luni ci o luna,
parerea mea, deja treaza de foarte mult timp acest subiect, cum bine §titi
primarul general trebuia sa ne dea un raport pe care nu ni 1-adat nici acum,

aflam de la partea executiva, deci eu zic sa grabim un pic ca lucrurile astea
ca sa ne luminam 9i noi sa aflam 9i noi pana la urma care este adevarul.
Asta am vrut si multumesc frumos.

DoamnaPre$edinteCicealaAna Maria
Multumesc gi eu. Timuljumesc 9i doamnei 9ef serviciu luga 9i va rog
sa trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi,

Doamna $ef Serviciu luqa Magdalena – Directia Servicii Publice
'inseamna ca voi primi solicitarea 9i voi raspunde la solicitare.

DoamnaPre$edinteCicealaAna Maria
Dumneavoastra 9i domnul director.
Doamna de la Direcjia de MedicI a plecat. Va reveni Tncateva minute.
va propun o pauza de cinci minute 9i revenim irnediat.

pauza–
Am revenit. Avem cvorum

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi 9i anume proiectul de hotarare
privind aprobarea raportului referitor la stadiul realizarii masurilor din PICA
in municipiul Bucure9ti 2018-2022 aferent trimestrului I al anului 2021 9i o
rog pe doamna expert Braulete sa ne spuna cateva cuvinte. Eventual va
puteji referi 9i la trimestrul ll fiindca e urmatorul punct de pe ordinea de zi 9i
putem vota apoi cele 2 proiecte de hotarare Tnordine. Muljumesc.

Doamna $ef Serviciu Braulete lonica Magdalena – Directia de Mediu

Buna ziua. Numele meu este lonica Braulete, sunt de la Directia de
Mediu. in legatura cu cele doua proiecte de hotarare pentru aprobarea
rapoartelor trimestriale aferent trimestrului Tntai 9i respectiv ... aceste
rapoarte au fost intocmite prin comisia tehnica, care este constituita din
reprezentanji ai institujiilor care au atat masuri Tn implementare dar 9i
reprezentanji ai institujiilor, a9a cum sunt prevazuli in hotararea de guvern
257/2015, deni nu sunt doar reprezentanji ai institujiilor cu masuri Tnplan ci
9i alte institujii pe care hotararea de guvern Ie include. Informajiile din raport
au fost colectate de la aceste institu+ii care au masuri Tn implementare,
primariile de sector ... 6, direcjiile din cadrul PMB 9i Administratia Strazilor,

ALPAB, Termoenergetica.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Bun. Daca doriji, oricum urmatorul punct era sa discutam despre
masuri imediate de reducere a poluarii aerului 9i' parte din prevederile din
PICA sunt prevazute deja in informarea pe care ne-ag transmis-o catre
comisie privind aceste masuri, v-a9 ruga, mai ales pe doamna consilier Gram
care a solicitat inijierea acestui punct, sa adresaji Tntrebari.Dumneavoastra
ne-ay facut Tncadrul acestui acestei informari un rezumat pe acjiunile pe
care le-aji TntreprinsTn2021 pentru a Tncercasa reducem poluarea aerului
in Bucure§ti, sunt mentionate licitatia si achizitia a 100 de tramvaie. ca s-a
semnat contractul de furnizare, suspendarea PUZ-urilor de sector,
realizarea a 40 km de banda unica, controlul salubrizarii. controlul
9antierelor de construcjii 9i apoi sunt date cateva date foarte interesante pe
care injeleg ca le-aloi spus Tnplatforma calitate aer in 2018-2020 pe tipurile
de poluanji 9i depa9iri la fiecare nivel, nu aveam aceste date, sunt foarte

interesante pentru comisie, eu cred ca e un punct bun de a Tncepesa
discutam, nu neaparat de PICA, va fi refacut 9i sunteji in procedura de
achizijie injeleg pentru un plan de integrat de calitatea aerului, Tnsapentru

ce s-a realizat anul acesta, ce se putea realiza 9i cum vedeji 2022, fiindca
nu va fi gata noul plan 2022, poate la sfar9itul anului banuiesc fiindca trebuie

facut studiu de calitatea aerului prima data, apoi realizat planul pentru
Tmbunatalireacalitalii aerului 9i deci ar trebui un plan de acjiune care sa vina
in congruenla cu PICA existent dar 9i cu nevoile efective pe care Ie are
Bucure9tiul.

Doamna Sef Serviciu Braulete lonica Magdalena – Directia de Mediu
§i nevoile care vor fi identificate prin acest studiu. De fapt rolul studiului
este de a identificat sursele de poluanji 9i de a propune masuri 9i planul se
va baza pe acest studiu, deci studiul va fundamenta masurile din plan, planul
va fi Tntocmitde o comisie tehnica iar asistenja tehnica ceruta prin aceasta
procedura de achizijii va sprijini Tntocmireaplanului de catre comisia tehnica.

DoamnaPre$edinteCicealaAna Maria
Comisia tehnici va fi forrnata din reprezentanji ai Direcjiei de Mediu?

Doamna $ef Serviciu Braulete lonica Magdalena – Directia de Mediu
Potrivit HG 257, Directia de mediu are coordonator Tnaceasta comisie
tehnica, pre9edintele comisiei tehnice este domnul Primar General Nicu9or
Dan 9i va integra toate celelalte direc+ii care pot implica masuri...

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
... utilitali publice 9amd.

Am o Tnscrierela cuvantdin parteadoamneiconsilierGram.
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Muljumesc. Am o rugaminte. cand se fac aceste stadii de executare
privind realizarea PICA, sa menjionaji separat, cred ca am mai spus asta,
ce a realizat efectiv Tnacel trimestru pentru ca se reia Tntotdeaunatot ce sa facut Tnace9ti ani. Dar trebuie sa putem sa analizam separat sa vedem
care este progresul realizat Tnfiecare trimestru. Nu mai reluati povestea cu
tot ce s-a facut Tntrecut. Sau reluaji-o 9i povestea aceea. Faceti doua tabele

diferite. Stadiu per ansamblu 9i ce sa realizat efectiv doar Tn trimestrul
respectiv 9i va rugam frumos daca se poate sa ne transmiteti Tn zilele
urmatoare Tnainte de sedinta de Consiliu General, nu mai avem mult, este

vineri de la ora 14, separat pe doua coloane adica sa vedem efectiv ce s-a
realizat Tn trimestrul I, respectiv Tntrimestrul II al anului acesta. Asta este
rugamintea mea.

A doua Tntrebareeste cand se decide ca9tigatorul pentru realizarea
noului PICA? Eu 9tiu ca s-a terminat perioada de depunere oferte 9i voiam
sa va Tntrebam cand se va cunoa9te 9i cand se porne9te efectiv studiul de
masuratori?

Doamna $ef Serviciu Braulete lonica Magdalena – Directia de Mediu
Suntem Tnprocedura de evaluare, procedura se deruleaza.
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
§i care e termenul de finalizare a evaluarii ofertelor?

Doamna $ef Sewiciu Braulete lonica Magdalena – DirecTiade Mediu
Termenul e cel legal. Nu-I putem deslu9i. Comisia lucreaza. Mai multe

detaliinu va pot da.
Doamna Pre$edinteCiceala Ana Maria
Banuiesc ca pana la sfar9itul lunii va fi finalizata procedura. A9a va
a9teptaji?
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Reamintiji-ne termenul din legea 98, va rugam.
Doamna $ef Sewiciu Braulete lonica Magdalena – Directia de Mediu
Daca nu gre9esc, 60 de zile. Sper sa nu gre9esc.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
O.K. E un termen maxim, dar eu cred ca putem sa Tncercamsa nu ne
ducem spre maxim. Puteji sa va propuneji un termen mai scurt.

Doamna Sef Sewiciu Braulete lonica Magdalena – Directia de Mediu
Sigur ca da. Pre9edintele comisiei organizeaza activitatea Tncomisie.
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Cine este pre9edintele comisiei?

Doamna $ef Serviciu Braulete lonica Magdalena – Directia de Mediu

Conform dispozijiei de primar, pre§edintele comisiei este doamna
§tefania Simion.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

O.K. Muljumesc.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Bun. Nu s-a mai Tnscrisnimeni dintre colegi pe tema masurilor din
PICA trimestrul 19i trimestrul ll. Punctul 6 de pe ordinea de zi a 9edinjei de
Consiliu de vineri.

Nb propun sa votam pentru avizul pe primul trimestru.

Eu votez pentru.
Doamna Consilier Stoica loana

Votez pentru.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

7 voturi pentru, 0 abjineri, 0 voturi Tmpotriva.
Proiectul are aviz favorabil.

va invit sa votam Proiect de hotarare privind aprobarea raportului
referitor la stadiul realizarii masurilor din Planul Integrat de Calitate a

Aerului in Municipiul Bucure9ti, 2018- 2022,aferent trimestrului II al
anului 2021.
Eu votez pentru.
Doamna Consilier Stoica loana

Votez pentru.
Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Muljumesc.

7 voturi pentru din 7 consilieri prezenji.
Aviz favorabil ei pentru acest proiect de hotarare.
Mai aveam o Tntrebare pentru doamna Braulete referitoare la datele
care provin din platforma independenta de monitorizare a calitatii aerului,
aerlive. Dumnealor au rejeaua lor de monitorizare instalata acum 2 ani 9i
inclusiv bucure9tenii o acceseaza. E mult mai prietenoasi decat platforma
Ministerului Mediului 9i Agenjiei pentru protecjia mediului calitateaer.ro.
Daca dumneavoastra ati facut vreo evaluare sau veji !ine cont 9i de acele
date 9i de rapoartele care constituie extrase din platform aerlive Tn felul Tn
care va planificaji masurile de reducere pentru 2020.. .

Doamna $ef Sewiciu Braulete lonica Magdalena – Directia de Mediu

va referiti la studiul de aer...

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Da, dar 9i Tnideea Tncare dumnevoastra aji extras datele 9i ma bucur,
din platforma calitateaer.ro, dar cumva 9i senzorii de la aerlive ar putea fi
luaji in considerare pentru a verifica daca acest trend descendent pe depa9iri
pe diver9i poluanji se menjine 9i Tncazul acelor stajii de monitorizare?

Doamna $ef Serviciu Braulete lonica Magdalena – Directia de Mediu

in masura Tn care elaboratorul studiului va considera utila folosirea

acelordate...

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Ma refeream la Direcjia de Mediu pana este gata studiul, adica pe
bugetul pe anul 2022 de exemplu poate ar fi interesant pe masurile pe care
le veji avea de reducere a poluarii aerului, sa !ineji cont 91nu numai de partea
aceasta de pe calitate aer in care avem un trend descendent sa zicem ... ca

poluanji principali din ce rezulta din informarea dumneavoastra ci daca
vedem ca dumneavoastra aveti Tnvedere sa folose9ti 9i datele din platforma
dumnealor 9i rapoartele respectiv extrase pentru a vedea daca acest trend
se confirma 9i Tn cadrul senzorilor respectivi.

Doamna $ef Serviciu Braulete lonica Magdalena - Directia de Mediu
in ce masura ar putea fi folosite Tnviitor nu pot sa va raspund acum Tn
acest moment, dar ceea ce pot sa va spun este ca 9i Directia de Mediu face

masuratori cu autolaboratorul 9i aceste rezultate sunt transmise pentru
informare catre Garda de MedicI... in locajiile Tncare autolaboratorul a facut
masuratori.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Am injeles.
Doamna consilier Gram, aU Tntrebatcand am primit informarea pe
email? in aceasta diminea Tade la Direcjia de Mediu Ia 8:04.
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

O.K. Muljumesc. O sa verific din nou ca nu o gasescTninbox.

DoamnaPre$edinteCicealaAna Maria
Bun. va fac o propunere. Pentru urmatoarea comisie sa avem din nou

invitaji pe cei de la Ecopoliscare menjin platformaaerlivesa ne prezinte
rezultatele raportului dumnealor de monitorizare a calitalii aerului dar 9i pe
arderea de9eurilor din jurul Bucure9tiului9i ce efecte are arderea asupra

calitatii aerului din Bucuresti si deci cu acordul dumneavoastravreau sa-i
Tnvittocmai pentru a discuta aceste subiecte Tn9edinja viitoare a comisiei 9i
poate preluam discu jia cu privire Ia cum puteti folosi datele 9i din platforma

aerlive pentru a planifica actiunile Direcjiei de Mediu de anul viitor 9i a
bugetului.

\

Daca mai nu mai sunt Tntrebaripe acest punct de pe ordinea de zi, a9
propune sa trecem la punctul urmator: prezentarile implementarii proiectelor
de investi Iii ale Direcjiei de Mediu, respectiv ALPAB, a execujiei bugetare
pe 2021 la zi pentru aceste doua institujii va propun sa Tncepemcu Direc+ia

de Mediu.

Doamna Consilier Comanici Ancuta Sorina

Doamnapre9edinta,fmi cer iertare ca va deranjez.Au fost votate
proiectele de pe ordinea de zi pentru 9edinja de vineri, da?
[

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Da, da

Doamna Consilier Comanici Ancuta Sorina

Muljumesc frumos.
Eu de asta am vrut sa fiu sigura ca nu mai pot participa la 9edin@,
drept pentru care o sa ies, ca nu mai pot sa stau 9i vroiam sa fiu sigura ca
am votat cele doua proiecte. Muljumesc frumos 9i fmi cer scuze, va rog.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Nicio problema. O zi frumoasa!

Doamna Consilier Comanici Ancuta Sorina

La revedere.La feI.

Doamna $ef Serviciu Braulete lonica Magdalena – Directia de Mediu

Deci plalile efectuate,Direcjia de Mediu, a9a cum reiese 9i din
informare au fost pentru servicile de actualizare a planului de acjiune pentru
diminuarea nivelului de zgomot Tn municipiul Bucure9ti.Acest plan a fost
aprobat in 9edinja Consiliului General din luna septembrie 2021, au mai fost
efectuate plali pentru sewicii de mentenan@ pentru auto-laborator, pentru
analiza calitalii aerului 9i pentru propunerile pana la sfar9itul anului, exista
propunerile de angajarnent pentru refacerea harjilor strategice de zgomot 9i
revizuirea planurilor de acjiune pentru ... zgomotului a fost inijiata procedura
de achizi+ie,ar mai fi de spus suportul logistic pentru autolaborator, de
asemenea a fost Tncheiatcontractul de prestari servicii de mentenanta 9i
realizata o achizi+ie privind tomograf pentru analizarea starii de sanatate a
arborilor, a fost achizi+ionatacest produs.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

O.K. Haideji sa le luam pe rand.

Pe partea asta de servicii de actualizare a planului de acjiuni privind
diminuarea nivelului de zgomot Tnmunicipiul Bucure9ti,injeleg ca s-a facut
achizijia pentru actualizarea planylui?

Doamna $ef Serviciu Braulete lonica Magdalena – Directia de Mediu

Da. Contractul a fost Tncheiat,a avut o finalizare9i aprobare prin
hotarare de Consiliu. in urma aprobarii ... plalile.
DoamnaPre$edinteCicealaAna Maria
Dar va referiji la planul de acjiune care a fost votat de curand Tn
Consiliul General?

Doamna Sef Serviciu Braulete lonica Magdalena – Directia de Mediu
Da. ’in luna septembrie.

Doamna Pre$edinteCiceala Ana Maria

insa urmeazaachizijia unui nou plan.
Doamna $ef Serviciu Braulete lonica Magdalena – Directia de Mediu

Da. Se refac ha4ile strategice de zgomot 9i la pachet cu acestea 9i
planul de ac+iune.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Deci aici avem ... acestea 105 mii lei 9i angajament 405 mii lei 9i a fost
inijiata procedura de achizijie prin procedura simplificata pentru atribuirea
contractului de servicii pentru revizuirea har+ilorsau a planului?

Doamna Sef Serviciu Braulete lonica Magdalena – Directia de Mediu

Se revizie, se refac hartile 9i planul pentru ca planul se revizuie9te, se
reface pe baza acestor haRi strategice de zgomot. Pentru lucru facil s-a optat
sa fie Tmpreuna 9i harjile 9i planul.

DoamnaPre$edinteCicealaAna Maria
Deci o sa fie acela9iexecutant. Sau Tnparalel se vor face?

Doamna Sef Serviciu Braulete lonica Magdalena – Directia de Mediu

Nu. Deci e o singuraachizijie pentrucele doua obiective.
Doamna Pre$edinteCiceala Ana Maria

§i practic cand nu putem a9tepta sa avem noile haRi pe care sa le
aprobam 9i un nou plan pe zgomot?

Doamna $ef Serviciu Braulete lonica Magdalena – Direcfia de Mediu

Daca s-a demarat achizijia de curand, nu am detalii privind durata
contractului estimata de la colegii... Nu pot sa va dau aceste detalii.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Bun. Apoi aveam autolaboratorul. Aici vad ca au fost cheltuiti 92000
RON pentru mentenan@pentru autolaborator 9i Tnacela9i timp pe logistic

nu mi-e clar cat a fost cheltuit. 51 de mii de lei? injeleg ca s-a derulato
achizi jie.

Doamna Sef Serviciu Braulete lonica Magdalena – Directia de Mediu
Da. S-a Tncheiatun contract. Nu am date privind o factura pentru acest

nou contract. Cum reiese 9i de aici, contractula fost TncheiatTn luna
octombrie

Doamna Pre$edinteCiceala Ana Maria
Da, dar Tntrebareamea 9i Tntr-unfeI vorbim nu numai despre execujie

ci vorbim 9i despre ce s-a Tntamplatefectiv, cum ca din execu(iene putem
da seama daca serviciileau fost prestatesau nu, din momentce au fost
achitate, presupunerea legala este ca s-au prestat 9i atunci Tntrebarea
privind autolaboratorul este ce a facut autolaboratorul directiei de mediu Tn
acest an? Unde a monitorizat, unde a masurat poluarea? §tiu ca banuiesc
ca nu ne puteli spune acum pe larg, dar daca ne puteji da cateva date 9i
eventual ma gandeam daca poate pregati 9i va putem solicita direcjiei ca
pentru urmatoarea data cand ne vedem Tncomisie la Tnceputde decembrie
sa avem un soi de raport schijat pe uncle a fost laboratorul, concluziile

masuratorilor.

Doamna $ef Serviciu Braulete lonica Magdalena – Directia de Mediu
Da. Direcjia de Mediu are un program de monitorizare 9i monitorizarile
anuale se fac in baza acelui program. Informajiile rezultate, date derivate din

monitorizare se ata§eaza pe site-ul pmb.ro, sunt disponibile acolo la

secjiunea mediu, date calitatea aerului. Datele sunt pe locajiile de
monitorizare. Poluan Iii sunt monitoriza Ii, o interfa@ prietenoasa.

DoamnaPre$edinteCicealaAna Maria
Acesta este oricum,e un avans, e o TmbunatalirefaB de anii trecuji
cand nu funcjiona autolaboratorul la parametri ... Deci la urmatoarea comisie
va propun sa vedem 9i sa discutam pujin pe baza acestui raport al autogra
laboratorului.

Doamna $ef Semiciu Braulete lonica Magdalena – Directia de Mediu
Pe site sunt Tncarcate§i datele din anii din urma, din 2015.

DoamnaPre9edinteCicealaAna Maria

Sunt 9i locajiile?
Doamna Sef Serviciu Braulete lonica Magdalena – Directia de Mediu
Da, este alocajia 9i se intra dupa aceea Tntabelele respective.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Apoi pe partea de achizijie tomograf, daca-mi amintesc bine din ultima

9edin@de Consiliu General,am injeles de la Primarul General ca au fost
facute o serie de evaluari pentru arborii din Bucure9ti9i de catre un
consultant sau expert al direcjiei de mediu 9i au folosit acest tomograf?

Doamna $ef Serviciu Braulete lonica Magdalena – Direcfia de Mediu

A fost achizijionat tomograful 9i s-a facut Tnbaza notei de comanda
pentru a carui recepjie s-a facut verificarea aparatului 9i instruirea

personalului.
Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
$i cine-I folose9te? iI folose9te efectiv pe teren cineva?

Doamna $ef Serviciu Braulete lonica Magdalena – Directia de Mediu

Nu am informa+iiprivind programul de lucru al colegilor pe acest pe
acest...

Doamna Pre$edinteCiceala Ana Maria
... sa vina un coleg la Direcjia de Mediu, eventual cine folose9te acest
tomograf, una dintre persoanele respective, ar fi interesant pentru colegi dar
9i pentru bucure9tenii care urmaresc live sa Tn{eleagacum se face aceasta
evaluare de catre directie 9i cum este folosit tomograful. Primirn foarte multe

solicitari cu privire la starea de sanatate a arborilor din Bucure9tide la

cetajeni. Ma bucur ca aji facut achizijia 9i important este sa vedem cand este
el folosit.
Apoi pe elaborarea studiului de calitatea aerului am discutat. Sunteji in
procedura de achizijie. Speram sa nu dureze 60 de zile. §i inca un subiect
important, unde din pacate, pe registrul spajiilor verzi, din ce vad aici, nu sau facut prea multe progrese 9i cred ca am nevoie de mai multe detalii fiindca

injeleg ca aji cerut valoareestimataa contractelorde achiziIii pentrudoua
tipuri de servicii: 1) evaluarea registrului spajiilor verzi pentru objinerea unui
registru al spajiilor verzi 9i 2) sewicii de consultanta privind elaborarea
caietului de sarcini, dar astea sunt valori estimate, nu aji facut o cercetare.

Doamna $ef Serviciu Braulete lonica Magdalena – Directia de Mediu

o cercetarepentruvaloareestimata.
Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

§i s-a Tncheiatcercetarea?
Doamna $ef Serviciu Braulete lonica Magdalena – Directia de Mediu
Au fost realizate 2 consultari. Urmeaza demararea procedurii. Serviciul
monitorizare spaIii verzi se ocupa de acest aspect.

Doamna Pre$edinteCiceala Ana Maria
Doamna director chin@ va trebui sa ne lamureasca pujin cand vom
discuta pe buget. Poate-i transmiteji 9i dumneavoastra, care ar fi planul. Vom
putea avea un registru al spajiilor verzi 9i facem masuratori pentru a realiza
registrul spatiilor verzi, avand Tnvedere ca nu s-a desfa9urat achizijia 9i nu
exista deocamdata credite aprobate bugetare pentru 2022, dar ar trebui sa
le prindem cat mai repede Tn bugetul anului 2022, din punctul meu de vedere.
Colegi consilieri ca au 9i dumnealor Tntrebari.Daca nu sunt pe acest subiect
pentru Direcjia de medicIva propun sa trecem la punctul urmator 9i anume

sa discutam pe informarile trimise de catre ALPAB. va mullumesc, doamna
Braulete. Spor la treaba. Muljumim de informari.
Au venit alaturi de noi in comisie doamna director general Balcu de la
ALPAB 9i domnul director financiar Niju, tot de la ALPAB. Muljumim.
Dumnealor ne-au trimis o informare consistenta despre informajiile solicitate
de comisie data trecuta. Tot in aceasta dimineata a venit 9i aceasta

informare pe email din cate 9tiu. Avem prima data contul de execu{ieal
bugetului 9i a9 Tntreba ca sa ne lamurim mai Tntai, sa avem o discu[ie

organizata, care sunt categoriile §i ce Tnseamna ele, buget aprobat,
influen+e,estimare conform adresei din partea noastra.
Doamna Director General Balcu Roxana Cristina - ALPAB

Ni s-a cerut o diminuare bugetului cu circa 25-30%. Prin aceasta
adresa, noi am raspuns 9i am estimat o reducere la toate capitolele. Bugetul
estimar rezulta Tn urma acestei influenje.

Doamna Pre$edinteCiceala Ana Maria
Bun. gi atunci sa in+elegca aceste reduceridin buget vor fi facute prin
rectificare bugetara. Asta e procedura mai departe sau...

Domnul Director Economic Niju Razvan lonut - ALPAB
Deci diminuarea de buget inijial a fost facuta Tnbaza solicitarii Directiei
Economice din cadrul Primariei. Bugetul estimat e cel care ramane din
bugetul initial, cel de 79 milioane Tncazul nostru. Urmeaza total Tncasari51
de milioane. ce am primit efectiv din bugetul aprobat, iar bugetul disponibil
estimat este cel care poate fi angajat Tncontinuare dar nu Tnseamnaca avem
bani adica adica este bugetul aprobat, dar nu bani fizici. Ultima coloana.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Dar este estimat Tnurma diminuarilor

Domnul Director Economic Nitu Razvan lonut - ALPAB
Da

Doamna Pre$edinteCiceala Ana Maria
Dar diminuarile respective inca nu s-au efectuat Tnbugetul Dvs.

Daca mai sunt Tntrebari pe baza capului de tabel? Qi ce reprezinta
sumele din tabel? vad ca nu mai sunt. O.K. Bun. §i Tncazul acesta, daca ne
puteti prezenta pe scurt.. .
Doamna Director General Balcu Roxana Cristina - ALPAB
Partea de investitii mi se pare cea mai importanta. E pe pagina 2. Deci
noi practic am avut... practic aici ar fi esenja ... noi am avut cateva investiIii

bugetate Tn acest an 9i anume: podul pietonal de traversare a lacului
Herastrau, noi aveam contract Tncheiatcu companiade strazi, poduri 9i
pasaje, cu contract de proiectare 9i execu jie pentru acest pod, in momentul
de fala contractul a expirat insa ne-a fost prezentat trimis adica pe fragmente
acest proiect astfel ca in momentul asta noi suntem Tnfaza de recepjie a

proiectului tehnic de execujie de la compania de strazi, poduri 9i pasaje.
Contractul a expirat anul trecut, dan9ii au proiectat Tncontinuare, au venit cu
documentajia 9i acuma suntem Tnfaza de recepjie a acestei docurnentajii.

Doamna Pre$edinteCiceala Ana Maria
O.K. Deci acesta se va face.

Doamna Director General BalCURoxana Cristina - ALPAB

Ca proiectare proiectare proiectare. Valoarea este de 48000 RON a
proiectului. Vom percepe penalitali conform contractului pentru ca a fost
adus cu Tntarziere.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Care este explicajia pentru Tntarziere?
Doamna Director General Balcu Roxana Cristina - ALPAB
Nu au predat la termen. Si nu s-a prelungit ... contractul.

DoamnaPre$edinteCicealaAna Maria
§i de ce nu s-a predat la termen?
Doamna Director General Balcu Roxana Cristina - ALPAB

Nu au avut capacitatea de a executa, probabil, proiectul pentru ca
devizele, ultima parte, economica a proiectului s-a predat acum o luna.
NeTncheindu-seadilionale pe parcursul ...
Doamna Pre$edinteCiceala Ana Maria
§i Tnjeleg ca ... proiect, dumneavoastra nu aji putut face execuIia.

Doamna Director General Balcu Roxana Cristina - ALPAB
Dan9ii aveau contract de proiectare plus executie. Proiectul va trebui
receptionat 9i platit cu penalitali urmand ca de anul viitor sa putem demara
o procedura pentru execu Tie.

Doamna Pre$edinteCiceala Ana Maria
Deci pe zona aceasta veji ramane pe zona bugetara pentru la anul,
credite bugetare 9i de angajament.
Doamna Director General Balcu Roxana Cristina - ALPAB
Exact. Pe Parcul Circului, pentru acest an, ne-a fost aprobata o suma
de 50000 RON reprezentand studiu de fezabilitate pentru execujia acestui
/

pu! pentru alimentat lacul din Parcul Circului avem contractulTncheiatcu
Facultatea. cu Institutul de Constructii, conform contractului, studiul de
fezabilitate cuprinde mai multe etape pentru... pana la sfar§itul anului avem

de platit ... suma de 23000 RON, reprezentando parte a acestui studiu,
conform contractului, restul urmand ar fi finalizat 9i platit Tn cursul anului
viitor

DoamnaPre$edinteCicealaAna Maria
Dar unde sunt ei cu execujia acestui contract? La anul vor lucra tot la
acest studiu?

Doamna Director General Balcu Roxana Cristina - ALPAB
23000 in acest an, 27000 in prima parte a anului viitor.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Ce termen?

Doamna Director General Balcu Roxana Cristina - ALPAB
6 luni, daca nu ma Tn9el.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

De cand?

Doamna Director General Balcu Roxana Cristina - ALPAB

De la data semnarii, acum aproximativo luna. Nu am datele aici. O
luna in urma, deci Tnoctombrie s-a semnat contractul. Asta-i suma de achitat

in acestan

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Deci ei practic la 30 martie ar trebui sa fie cel mai tarziu gata.
Doamna Director General Balcu Roxana Cristina - ALPAB
Da

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Bun. §i apoi urmeaza execujia.

Doamna Director General Balcu Roxana Cristina - ALPAB

Dupa studiul de fezabilitate, urmeaza proiectarea pentru execujie,
urmeaza aprobarea indicatorilor TnConsiliu.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Veji bugeta ...
Doamna Director General Balcu Roxana Cristina - ALPAB
Ulterior da, proiectarea 9i execu+ia.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
... 9i execujia pentru la anul.
Doamna Director General Balcu Roxana Cristina - ALPAB

Da, da, da.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Bun. Deci ar trebui sa includeji pentru Ia anu- neaparat ...
Doamna Director General Balcu Roxana Cristina - ALPAB
... sa Tncheiemcu studiul de fezabilitate 9i ulterior in urma rezultatelor
studiului o sa avem pre(ul pentru proiectarea 9i execuIia ... in continuare.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Deci practic, e posibil daca ei nu termini SF-ul §i nu se aproba
indicatorii TnConsiliu, pana se aproba bugetul pe 2022, sa trebuiasca sa
faceti la rectificare execujia $i proiectarea. Bun. Deci aici se va Tntarzia.
Doamna Director General Balcu Roxana Cristina - ALPAB

Da, se va mai Tntarzia.Adica astea au fost termenele.A9a s-a
contractatlucrarea.
Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
La Parcul Tineretu lui.

Doamna Director General Balcu Roxana Cristina - ALPAB

E vorba de podul din parcul Tineretului. Suntem la faza de, am avut
intenjia sa Tncheiemun contract cu Trustul de cladiri metropolitane, ieri neau depus oferta care depa9e9te valoarea indicatorilor tehnico economici

aprobaIi. Practic, dan9ii au semnalat ni9te erori Tn devizul general al
proiectului,al DALI-uluide fapt, pe baza caruia s-a organizat9i aceasta
procedura de achizitie 9i ne-a semnalat faptul ca organizarea de 9antier este
subevaluata, precum 9i asistenja tehnica a din partea proiectantului 9i dan9ii
nu-9i pot asuma ... acestui proiect. Partea de organizare, suma respectiva

nu cuprinde nici macar paza obiectivului. Deci practic asigurarea pazei
utilajelor pe perioada execujiei 9i partea asta ar fi justificata 9i atunci am
stabilit sa luam legatura cu proiectantul care sa faca o actualizare a devizului

general 9i ulterior sa supunem aprobarii Consiliului General pe baza acestor
modificari.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
§i cand va fi facuta modificarea?

Doamna Director General Balcu Roxana Cristina - ALPAB
Noi Tncercamsa luam legatura astazi cu proiectantul §i sa vedem cat
de repede poate sa faca aceasta actualizare a devizului general, in luna
decembrie sa putem solicita aprobarea indicatorilor pentru a putea relua

practicprocedura...
Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
E intro stare foarte proasta. Mulli cetajeni fmi semnaleaza ca sunt in
pericol. Bugetul a fost aprobat Tn aprilie pentru reparajii la pod. De ce abia
ieri a depus oferta o companie pentru deviz de execujie? Ce s-a Tntamplat
Tntretimp? Poate nu am eu informajie.
Doamna Director General Balcu Roxana Cristina - ALPAB

Nu 9tiu. S-a schimbatconducereaIa noi, deci eu nu ... Sunt din
septembrie numita Tn aceasta funcjie. Nici domnul director economic nu
cunoa9te vreun motiv.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Dar estimaji ca totu9i lucrarile la podul din Tineretului s-ar putea face

in fapt anul viitor?
Doamna Director General Balcu Roxana Cristina - ALPAB
Daca se modifica indicatorii, sigur, sigur.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Bugetul e aprobat pe credite de angajamant. Trebuie doar sa-I
includem pe credite bugetare. cat estimaji ca ar trebui sa includem pe
credite bugetare? Toata suma?
Doamna Director General Balcu Roxana Cristina - ALPAB

Toata suma plus reactualizareapentru ca noi am 3 milioane896,
aceasta suma care o regasili aici este surna care trebuia contractatain
vederea finalizarii execujiei lucrarilor, conform indicatorilor aprobati. Aprobat

era 4 milioane143...

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Oricum pare o valoare imensa pentru un pod.
Doamna Director General Balcu Roxana Cristina - ALPAB
Proiectul a fost avizat Tn Consiliu, a fost evaluat o data cand au fost
aprobaji indicatorii, deci ... Noi am propus 9i am insistat sa iI introducem pe
lista de dotari pentru anul acesta. Este vorba de sistemul de alarmare pentru

barajul Pantelimon2. Noi am montat pe toate barajele,avem 9 baraje Tn
administrare, pe celelalte 8 s-au montat inca de acum patru ani sisteme de

alarmare, deci sirene, care in caz de inundaIii sa avertizezepopulajia din
aval de riscul la inundatii. Avem obligajia conform proceselor verbale
Tncheiatecu ISU sa dotam acest baraj cu mijloace de alarmare. Nu a fost
dotat la vremea respectiva pentru ca se afla Tn reabilitare 9i am zis ca este
momentul sa facem neaparat aceasta dotare 9i am propus aceasta suma de
15000, am scazut din valoarea bugetata pentru pentru podul din Herastrau
care 9tiam ca oricum nu se putea Tncheiacontractul de execu+iedata fiind
situa+iaprezentata mai sus 9i atunci am propus din suma aprobata inijial...
Da, deci 15 mii sirenele 9i generatorul de curent plus 48 mii proiectul care se
va achizijiona, care se va plati, executat de ...

Doamna Pre$edinteCiceala Ana Maria
Noul contract.

Doamna Director General Balcu Roxana Cristina - ALPAB

Nu ... care va fi cu penalizali de la companie.Care ... in faza de
avlzare .

DoamnaPre$edinteCicealaAna Maria
Bun. Deci ce observ in schimb. Am citit nota de fundamentare. Practic
e nota de fundamentare pentru ce a ramas din an?

Doamna Director General Balcu Roxana Cristina - ALPAB
Da

DoamnaPre9edinteCicealaAna Maria
Pe Tncasarile pe care dumneavoastra ... sa Ie mai aveji pana la sfar9itul

anului de la PMB, nu?
Doamna Director General Balcu Roxana Cristina - ALPAB
Da

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Execujia la zi unde se regase§te Tnacest tabel pe capitole 9i pe bugetul
aprobat? Deci care dintre aceste coloane este? ca normal ar trebui sa fie
aici Ia total Tncasari.

Doamna Director General Balcu RQxana Cristina - ALPAB

Da. Suntem acolo. Sau sunt in faza Tncare sunt contracte sau comenzi
date deja inca neplatite, nefacturate, dar sunt angajate.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
$i apoi bugetul estimat, deci diferenta dintre 51 de milioane pana Ia 73
estirna+ica Tiveji cheltui Tnluna care a ramas?
Doamna Director General Balcu Roxana Cristina - ALPAB

Nu. ... care poate fi angajat. Desigur nu vor ajunge la suma asta, in
rllclun caz.

Domnul Director Economic Nitu Razvan lonut - ALPAB
Pentru ca daca vom angaja 9i nu primim bani de la primarie...

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Nu. 'in ideea Tncare primiji banii de la primarie, Tntreb.

Domnul Director Economic Nitu Razvan lonut - ALPAB

incheind cu arierat de peste 15 milioane. Anul trecut, exercijiul
financiar la ALPAB s-a terminat cu ... milioane. ... un impact in anul urmator,
nu poli angaja nicio cheltuiala pana nu stingi arieratele din anul trecut. Deci
chiar daca bugetul disponibil estimat, respectiv legal cu putem angaja este
de 21 de milioane, ...

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Fiindca?

Domnul Director Economic Nitu Razvan lonut - ALPAB

Fiindca nu cred ca primaria Tn momentul de faji T9ipermite sa aloce
catre ALPAB suma asta fizic.

Doamna Director General Baldu Roxana Cristina - ALPAB
Adica judecand dupa celelalte luni...

Domnul Director Economic Niju Razvan lonut - ALPAB

Tinand cont de adresa primarieiTn care efectiv ni se spune ca
estimeaza de 70-75% fa@ de ce au prognozat, adica e logic ca nu vor fi banii
a9tia. N-au de LInde.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
O.K. Primaria va pune la dispozitie ace9ti bani, iar daca ati Tncasade
la PMB, aji avea ce plati din ei. Fiindca ag angajat cheltuieli.

Doamna Director General Balcu Roxana Cristina - ALPAB
... in limita termenului pentru ca mai avem strict o luna 9i atunci ... se

poate executaTn acesta luna. Nu mai mult de atat. Fiindcatrebuie 9i
finalizate lucrarile, deci contractate 9i finalizate Ia ...

Domnul Director Economic Nilu Razvan lonut - ALPAB
Tot ceea ce Tnseamna zona vitala a ALPAB, respectiv TntrejinerespaIii
verzi ei salubrizare pana la finalul anului e acoperit.
Doamna Director General Balcu Roxana Cristina - ALPAB
Avem comenzile date deja pana Ia 31 decembrie.

Domnul Director EconQmic Nitu Razvan lonut - ALPAB

... cu privire la activitatea asta. Sunt angajate sumele.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Am injeles. in acest caz, daca aveji o estimare destul de realista
asupra cheltuielilor pe care Ie mai aveji pana la sfar9itul anului, pe care le
veji plati, n-am putea sa facem Tn a9a feI Tncatundeva pe maxim 15
decernbrie sa vorbim pe exeecutia pe 2021 pe toate capitolele?

Doamna Director General Balcu Roxana Cristina - ALPAB

Sigur. 15 decembrie este foarte bine pentru ca atunci avem situajia
clara.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Exact. Pe ce s-a cheltuit efectiv. §i putem discuta mai multe amanunte.

De asemenea, v-a9 juca sa pregatili a9a cum o sa rog 9i Direcjia de
mediu sa faca pentru tot pentru 9edinta 15 de exemplu, o schi@ de buget cu
o noM de fundamentare pentru 2022, sa Tncepemdeja sa vorbim pe bugetul
pe 2022. Tocmai pentru ca nu a9 vrea sa Tntarziemcum am Tntarziat anul
trecut cu discujiile pe buget, daca este necesar pana Tnaprilie. A9 vrea sa
discutam Tndecembrie. §tiu ca de obicei cutum era ca bugetele sa se trimita
in luna noiembrie. Mai bine Tncepemde acum decat o sa avem discutii Tn
februarie. §i de asemenea rugamintea va fi inclusiv pentru execujie tocmai
ca sa avem o discujie foarte detaliata pe bugetul de la anul, sa detaliaji
capitolele 9i liniile bugetare, pe coduri, a9a cum a fost prezentat inijial bugetu I
respectiv. Pe noi ne-ar interesa ce s-a Tntamplatanul acesta.
Doamna consilier Gram, va rog.
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Muljumesc. Vroiam sa va Tntrebdaca o sa includeji 9i rugamintea mea
este sa includeji daca nu costurile pentru elaborare planuri de gestiune
pentru fiecare parc. De la ce am injeles de la persoanele de specialitate,

este nevoie pentru fiecare parc, este esenjial in planul de gestiune dedicat
9i noi am fost Ia o Tntalnire cu doamna directoare Balcu legat de Ci9migiu.
'inteleg ca de fapt erau trei PUZ-uri predate, nu 9tiu Tnce luna anul acesta sau predat cele trei PUZ-uri pentru Herastrau, Carol 9i Ci9migiu.
Doamna Director General Balcu Roxana Cristina - ALPAB

Noi acum Ie vom preda primariei, directiei de investitii pentru
finalizarea...

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Dar de cand vi s-au predat dumneavoastra catre ALPAB?
Doamna Director General Balcu Roxana Cristina - ALPAB

A avut contracte pentru executia PUZ-urilor. Documenteleau fost
predate pana Tn2020, ultimele documente, ultimele studii. Pentru acest an
nu au fost aprobate fonduri pentru continuarea...

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
injeleg. Deci inainte de 2020 ati primit acele documentatii, le-am primit
9i eu ieri 9i urmeaza sa le analizam. injeleg ca pentru aceste trei parcuri deja

sunt elaborate planuri de gestiune. Urmeaza sa vedem lucrul acesta.
Dumneavoastradeja puteji sa ne confirmaji ca avem planuri de gestiune
pentrucei trei parcuri.
Doamna Director General Balcu Roxana Cristina - ALPAB

Nu, nu avem planurile de gestiune pentru cele trei parcuri. Nu sunt
finalizate PUZ-urile.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Bine. ideea ca daca le finalizam prin Directia de Investijii, vom avea,
deci ... Atunci pentru celelalte parcuri va rugam frumos sa solicitaji bani
pentru elaborarea acestor planuri de gestiune pentru ca pentru cele trei PUZ-

uri Tntelegca Direcjia de Investitiiar avea bani sa le finalizam.§i am o
Tntrebare.'inteleg ca a fost lansata o procedura de achizijie pentru un acord
cadru pentru servicii de Tngrijire parcuri?
Doamna Director General Balcu Roxana Cristina - ALPAB

Urmeaza. Suntem Tnfaza finala de elaborare a caietului de sarcini,
deci urmeaza ca in cel mai scurt timp sa demaram procedura.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
O.K. Deci acum elaborati caietul de sarcini sau aji contractat
consultanti?
Doamna Director General Balcu Roxana Cristina - ALPAB
Deocamdata nu avem consultanji. Sper sa contractam cat mai curand
pentru ca avem un deficit de personal la Serviciul Achizijii.
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

... veji putea finaliza caietul de sarcini dumneavoastraci veji lansa o
procedura de achizi jie 9i pentru acestea, pentru elaborare caiet de sarcini?
Doamna Director General Balcu Roxana Cristina - ALPAB
Nu, nu, pentru elaborarea caietului de sarcini, Tnniciun caz. iI finalizam
noi, dar avem nevoie de consultan@pentru derulareaachizijiei, care se va
Tntindepe o perioada mai indelungata.
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

O.K. $i acum Tnaintede a lansa aceasta procedura pentru acord cadru,
aji Tncheiat,nu 9tiu, procedura de achizijie directa sewicii de Tngrijireparcuri
cu alte societati?

Doamna Director General Balcu Roxana Cristina - ALPAB
Deocamdata pana la sfar9itul anului am dat comenzi catre companiile
municipale. Deci noi suntem asiguraji pana la sfar9itul anului cu execujia
lucrarilor de catre companii.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Am injeles. O.K. Da. Ideal ar fi fost, eu tot am cerut o strategie, am
cerut 9i catre ALPAB 9i de la Primarul General 9i ideal era ca in momentul
in care noi deja in martie-aprilie am spus clar ca le dizolvam 9i lichidam deja
sa fie elaborata strategia Tnsensul va fi ALPAB-ul care va presta servicii de
ingrijire sau vor fi externalizate ca sa fi pornit procedura de achizitie atunci

pentruca acumva fi pujincam,e camscud timpul,9tiIi, sa reu9ijis-o
finalizaji, adica Ia 1 ianuarie sa aveji ni9te societali care sa presteze pentru
ca companiile nu mai pot sa preia, dizolvarea a fost decisa pentru Compania
Parcuri 20 septembrie, conform legii 31 nu mai poate sa preia comenzi noi
9i nu ne dorim cred ca niciunul nu ne dorim sa ramanem descoperiIi, sa nu
existe Serviciul de Tngrijire parcuri Tn ianuarie-februarie, chiar daca e iarna,
eu cred ca totu9i sunt opera}iuni de facut 9i 9i iarna, de ridicat gunoi 9i trebuie
sa Tncercali sa grabiti aceasta procedura.
Doamna Director General Balcu Roxana Cristina - ALPAB
Dupa ce ... procedura, pot fi, dupa ce se stabilesc firmele participante
la procedura.

Domnul Director Economic Nitu Razvan lonut - ALPAB
Sunt proceduri de acord cadru. in interior se fac nfp-uri, negocieri fara
publican, astfel Tncat pana la finalizarea procedurii de achizijie sa nu stam

in standby,sa putemlucra.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Am Tnteles, dar pentru mine este regretabil ca ajungem, folosind ni9te
subterfugii din legea 98, in Ioc sa fie finalizata deja procedurade achizijie,
adica nu a9 fi vrut sa ne bazam pe ni9te achizi Iii fara a parcurge etapele,
in+elegeji, e o excep jie permisa pentru acordurile cadrul, Tnjeleg, dar ideal ar
fi fost sa nu ajungem la atribuire fara publicarea unui anunt 9i...

Domnul Director Economic Nitu Razvan lonut - ALPAB
Este o excep{ie reglementata de lege, adica nu e nimic Tnafara legii?

DoamnaPre$edinteCicealaAna Maria
O.K., dar ce presupune?

Domnul Director Economic Nitu Razvan lonu+- ALPAB
Presupune Tnfelul urmator: ie9irea dintr-o procedura de acord cardu,
in momentul sa zicem to ie9irea Tnprocedura, t1 peste 9ase luni de exemplu

se va finaliza procedura. Dar nimeni nu va a9teptat1 sa vedem care este
ca9tigatorul. 'intre to 9i t1 se fac negocieri fara publicare astfel Tncatserviciul
sa fie prestat.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Dar negocierile cu cine se fac?

Domnul Director Economic Nitu Razvan lonut - ALPAB
Companii din piaP. E o alta ... de achizijii. Tot publica.

Doamna Consilier GrarnAnarnaria Alina

Fara publican. E o excepjie legala? Eu asta spuneam, a9 fi preferat
sa facem din Hmp sa nu ajungem la aceste excepjii, chiar daca sunt permise.
Nu sunt de dorit.

Doamna Director General Balcu Roxana Cristina - ALPAB

Am fi vrut 9i noi, dar ...
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
O.K. Muljumesc.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Muljumesc 9i eu.

Daca nu mai sunt Tnscrierila cuvant, 9tiu ca vis-a-vis de investijii,
ALPAB a avut istoric foarte multe obiective de investiIii care n-au fost
bugetate Tnacest an. Poate Ia urmatoarea 9edinIa, pe baza schitei de buget,
discutam 9i despre ce ar trebui sa includem Tnbugetul din 2022 din urma Tn
acele investiIii $i cu ce sume.

Doamna Director General Balcu Roxana Cristina - ALPAB
BineTnjeles, noi le cuprindem pe toate, fiecare investitie se afla Tntr-un
anumit stadiu...

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
§i pe prioritali, adica ar trebui sa le prioritizaji Tnfuncjie 9i de viziunea
dumneavoastra, nu 9tiu daca credeji ca este necesar sa participe 9i domnul

director sandulescu de la Proiecte sau 9ef serviciu. Cum considerati
dumneavoastra.

Doamna Director General BaIcu Roxana Cristina - ALPAB

Nu este esenjial.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Foarte bine. Ideal ar fi sa existe aceasta viziune din partea conducerii
ALPAB cu privire Ia care sunt prioritalile de executie ale ALPAB Tn 2022 9i
ce se poate realiza efectiv din acele investiIii ca sa duceli cat mai departe

proiectul respectiv, anul acesta sunt cateva ... situajtei bugetare de la
Tnceputulanului. Avem indicatii ca 9i bugetul de anul viitor va fi unul sarac
din cauza crizei energiei. Cu toate aceastea, eu cred ca pe mediu 9i pe spajii

verzi dar 9i pe ALPAB ar trebui sa ne propunem sa avem mult mai multe
investi+iidecat in 2021 9i sa Tncercamsa gasim fondurile Tnalte linii bugetare
de la alte institutii poate sau alte Tnalte locuri fiindca mediul este una dintre
priorita+ilemajorita Iii din Consiliul General actual 9i din programul primarului
general actual a9a Tncata9teptarile noastre cu privire la alocarile de fonduri
ar trebui sa fie Tndeplinitezic eu daca nu s-a putut Tn2021, in 2022 sa fie.
Asa Tncathaideti sa avem si discutia aceasta tot acum Tndecembrie si sa
putem sa militam 9i noi pe program 9i politic pentru includerea obiectivelor.
Daca nu mai sunt Tntrebariale colegilor 9i vad ca nu mai sunt Tnscrieri
la cuvant, am terminat putin mai devreme decat estimam inijial, Tnsaavem
toate subiectele acelea care au ramas Tncontinuarea discutiilor de azi cu
ALPAB 9i Direcjia de Mediu. Rog colegii sa se gandeasca ce alte institujii
care sunt subordonatele comisiei doresc sa invite in comisie Tn urmatoarele
2 luni tocmai pentru a discuta poate 9i cu cei de la gradina zoologica, Centrul
de protecjie a plantelor, ASPA, pe baza unor schije de buget 9i fundamentari
bugetare 9i va muljumesc foarte mult pentru implicare 9i atenjia in cadrul
comisiei de mediu, 9tiu ca vom cheltui cumva din bugetul nostru de Hmp
multe ore peste urmatoarele trei luni de zile pentru a discuta investijiile 9i
bugetele acestor institujii, dar cred ca este important sa facem acest efort cu

totii Tn comisie astfel Tncatsa avem mai multe rezultatepe mediu 9i pe
protectia animalelor anul viitor. va rog , doamna consilier Gram.
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Da, multumesc. Voiam sa va Tntreb,sa fac o sugestie. Ati colaborat cu
Administrajia Fondului de Mediu? Nu ar putea 9i ei sa finanjeze anumite

proiecte de investijii pentru spajiile verzi? Pana acum ati avut o colaborare?
sa Tiinvitam nu 9tiu Ia o 9edinta a comisiei sa discutam cu ei?
Doamna Director General Balcu Roxana Cristina - ALPAB
Nu am avut pana acum nicio colaborare de acest gen.
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Aji Tncercat, i-aji abordat? ca 9tiu ca sunt fonduri acolo, fondul de
mediu 9i noi avand Tnvedere ca vom avea bugetul ciuruit de subvenIii, ma
gandeam sa cautam resurse financiare 9i Ia ei.
Doamna Director General Balcu Roxana Cristina - ALPAB
Tncercam daca este posibil.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Mi se pare o sugestie foarte valoroasa 9i cred ca ar fi indicat poate sa
derulati protocol cu dumnealor, dar apropo de alte finan@ri, la feI vom milita

sa includem din nou buget pentru organizajiile de mediu pe legea 350
finanlari nerambursabile. Poate va gandiji 9i dumneavoastra de la ALPAB

ce obiectivecredeji rnici ca ar puteasa faca reprezentantiisocietatii civile 9i
ONG-urilor din Bucure9ti 9i llfov Tnspajiile pe care la aveji in gestiunea 9i
astfel Tncat sa includem Tn planul respectiv anual de finantare domeniile
respective pe care le sugeraji 9i dumneavoastra chiar daca nu ALPAB
deruleaza acest proiect, se face prin Direcjia de ONG-uri dar apreciem 9i noi
foarte mult de exemplu colaborarile pe care Ie aveji deja 9i deschiderea pe

care o aveji ca institu+iedeja cu Grupul Civic Ci9migiu,grupul din parcul
Tineretului, sper sa se Tnmuljeasacaastfel de colaborari fiindca aji vazut ca
9i cetajenii care locuiesc langa aceste parcuri sau care folosesc parcurile, T9i
doresc sa se implice 9i aduc 9i ei o contribujie importanta...

Doamna Director General Balcu Roxana Cristina - ALPAB

Da, avem 9i cu cei de la parcul Circului ...

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

§i deschiderea aceasta este foarte importanta fiindca de multe ori 9i
prioritalile bugetare 9i ale administrajiei sufera modificari Tn funcjie de ce
spun cetajenii 9i a9a trebuie sa se Tntample, ori clientii parcurilor respective
sunt o parte din ei 9i cei care se implica pentru gestionarea lor, voluntariat 9i
feedback-ul primit Tnurma colaborarii cu dumneavoastra a fost foarte bun de
fiecare data.

va multumesc mult colegi 9i cetajenilor care ne urmaresc pe live.
Tnchidem sedinta de astazi si urmeaza sa trimitem catre institutii solicitarile
discutate 9i noua ordine de zi pentru comisie pentru luna decembrie.

va doresc o zi buna 9i probabilne revedemTnurmatoarelecomisii
pentru 9edinta de vineri. Declar 9edinja Tnchisa9i sa aveIi parte de o
saptamana buna Tncontinuare. La revedere.

Pre9edinte,

CicealaAna Maria

Secretar,
NIGorge

leorge

