Proces - verbal al 9edinTeiComisiei de Ecologie, protecjia mediului 9i
igienizare din cadrul CGMB din data de 14.12.2021,ora 11

Prezen{i: Ciceala Ana Maria, Nicolaie George, Gram Anamaria Alina,
Muresan Manuela, Maxim Marius catalin.
Absenji: Purcarea Sorin, Florescu Adrian Constantin, Stoica loana,
Comanici Ancuja Sorina.

§edinta comisiei se desfa§oaraTn mod mixt, prezenla fizica 9i prin
mijloace electronice,printr-o platformaonline de videoconferinji, conform
prevederilor H.C.G.M.B. nr. 94/2020.
Ordinea de zi: prezentare Ecopolis, prezentare ALPAB 9i discujie
despre bugetul Direcjiei de Mediu.
Au fost invitaji sa participe doamna Oana Neneciu (Ecopolis) doamna

director general Roxana Balcu 9i domnul director financiar Razvan Niju
(ALPAB) 9i doamna director executiv Mihaela Chiri@ (Direcjia de Mediu din
cadrul PMB).
Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Buna ziua.

Astazi Tmpreunacu colegii membri ai comisiei de ecologie am
convocat o 9edinla a acestei comisii pentru a discuta cateva dintre
bugetele institujiilor aflate Tn subordinea comisei, mai precis Direcjia de
Mediu 9i Administrajia Lacuri Parcuri Agrement ALPAB. Vrem sa vedem pe

ce s-au cheltuit banii Tn anul 2021 la acestea doua subordonatesi care
este propunerea dumnealor, o prima versiune a ei 9i justificarea pentru
aceasta versiune a bugetului pentru anul 2021.
A9adar, Tnaintede a Tncepe,haideji sa votam ordinea de zi. La primul
punct pentru astazi avem o prezentare pe un raport privind poluarea aerului
in Bucure9ti Tn acest an din partea asociajiei Ecopolis, care este asociatia

care susjine 9i a construit platforma aerlive pentru Bucure9ti.Din partea
acestei asociatii este alaturi de noi, daca nu ma Tnsel,nu stiu daca va §i
vedem, este doamna Oana Neneciu. Buna dimineata. Dar Tnaintecum
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spuneam, aceasta este ordinea de zi propusa, sa avem prezentarea la
primul punct, apoi prezentarea ALPAB a execujiei bugetare pe 2021 9i
prima propunere pentru bugetul pe 2022, apoi Direcjia de Mediu sa ne faca
acea prezentare pe bugetul propus 9i atat deocamdata. Directia de Mediu
ne-a anunjat ca nu poate participa astazi, Tnsa ne-au trimis rnaterialele
cerute deci putem avea discujia pe execujia lor 9i bugetul pe 2022, insa la
punctul 4 uncle va propusesem Tnsa sa avem o prezentare din partea celui

care folose9tetopografulde arbori, acest om injeleg ca nu va putea fi
prezent astazi, Tnsasperam ca va veni data viitoare.

Deci ordinea de zi cu cele trei puncte. va rog sa o sa supuneji
acum la vot.

Asistent comisie

Puteji vota!
Domnii consilieri Maxim 9i Nicolaie, puteji vota?

Domnul Consilier Nicolaie George

Votul meu este “pentru”.
Domnul Consilier Maxim Marius catalin

“Pentru”.
Doamna Consilier Stoica loana

Sunt “pentru”.
Asistent comisie
5 voturi pentru.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Muljumesc. Ordinea de zi a fost aprobata.

Haideli sa Tncepema9adar. Primul punct de pe ordinea de zi este
aceasta prezentare privind studiul efectuat de Ecopolis pe calitatea aerului
9i poluarea atmosferica din Bucure9ti Tn acest an. Doamna Neneciu din
partea Ecopolis, va rog.

Doamna Director Executiv Neneciu Oana - Ecopolis

Buna dimineata. Astazi o sa prezint studiul despre arderile de
de9euri. Ma numesc Oana Neneciu. Sunt Director Executiv la Ecopolis 9i
coordonatorul platformei aerlive.ro, care este o platforma de monitorizare a
calitatii aerului din Bucure9ti 9i llfov, iar Tn ultimele trei ..., am derulat mai
multe activitali care au vrut sa documenteze acest fenomen al arderilor de
de9euri din jurul capitalei, dar 9i din Bucure9ti. in urma acestor activitati
care nu sunt pu+ine, am creat instrumentul aerars.ro, care este un
instrument pentru cetajeni, uncle ace9tia pot sesiza aceste tipuri de poluari,
am facut campanii pe con9tientizare, am mers pe teren 9i am facut

documentare, am organizat un seminar la senat unde am chemat toate
institujiile abilitate pe aceste probleme 9i am avut consultari cu mai mulji
factori de decizie, iar Tn urma tuturor acestor activitali, a rezultat acest
raport Tncare cumva Tncercamsa punem cap la cap toate datele pe care le
avem despre arderile de de9euri 9i alte materiale valorificabile. Practiv se
exploreaza fenomenul acesta arderilor de de9euri pe care banuiesc ca 1-aji

vazut cu tolii, mai ales in media in ultimele2-3 luni 9i am Tncercatsa
determinam 9i sa vedem care este gradul de pericol pe care-1exercita
asupra sanataIii publice, a calitaIii aerului §i a mediului. Materialul vi-1pot
pune 9i la dispozijie sa-1citili cap-coada. Astazi vreau sa evidenjiez cateva
date pe care le-am TntalnitTntoata aceasta documentarea noastra 9i sa

fac cateva propuneride politici publice, de decizii care se pot lua atat la
nivelul CGMB cat 9i la nivel najional.

in primul capitol avem un context in care prezentamnivelul arderilor
de de9euri. in cel de-al doilea incercam sa clasificam tipurile de de9euri,
cum afecteaza acestea calitatea aerului 9i hotspot-urile pe care le avem Tn
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jurul Bucureltiului Tnspecial, in punctul, in capitolul 3 o sa vedem pujin care
sunt autoritalile competente pe aceasta direcje 9i care este legisla{ia in
vigoare 9i cum poate fi ea Tmbunatalita, iar Tn capitolul 4 avem propunerile
de politici publice despre care va vorbeam 9i mai devreme.

O sa Tncep cu un scurt istoric. 'incepand cu 2019 noi am montat Tn
Bucure9ti mai mulji senzori de masurare a calitatii aerului. Prima data au
fost 10, am ajuns undeva Ia 45. Ace§tia au fost montaIi in principal pentru
ca rejeaua najionala de monitorizareacalitalii aerului este una care are
doar 9ase puncte, avea la vremea aceea doar 9ase puncte de masurare Tn
Bucure9ti 9i doua Tn llfov 9i nu aveam destule date privind calitatea aerului.

Odata montaji ace9ti senzori, am observat un fenomen cel pujin ciudat
care se Tntamplastrada 9i in zilele de weekend. Aceste spike-uri, aceste
depa9iri absolut fabuloase ale unor poluanji, in special pulbere Tn
suspensie,care au Ioc la intervale relativ, dupa cum vedeji 9i aici 2021 9i
2020, deci practic saptamanal avem de-a face cu aceste fenomene de
poluare extrema, pe care nu avem cum sa le explicam prin prisma poluarii
normale pe care o avem, a fondului poluarii, respectiv trafic sau 9antiere Tn
lucru sau alte surse ale poluarii pe care le cuno9team la acea vreme, a$a

ca urmarind§i sesizarilede la nivelulgarzii de mediu 9i a activi9tilorcare
erau pe teren, am Tnjelesca aceste fenomene se Tntampladin cauza unor
arderi necontrolate sau controlate de de9euri Tn afara Bucure$tiului.
Desigur ca pe langa acestea exista 9i arderi Tn gospodarii, respectiv
sisteme de Tncalzirecare funcjioneaza de multe ori pe baza de de9euri din
tot felul de materiale. Mergand mai departe, practic, 2 ani mai tarziu, ne-am
dat seama ca trebuie sa investigam aceasta situajie 9i am cerut informajii
de la ISU Bucure9ti-llfov, de la polijia llfov, Bucure9ti, de la Garda de Mediu
91am gasit cateva date destul de interesante pe care o sa vi le prezint
acum. Practic din 2019-2021 ISU Bucure9ti – llfov a raportat 130 de
intervenjii pe teren pentru incendiere de de9euri, altele decat cele vegetale.
in total, conforma datelor ISU, au fost arse peste 870 de tone de de9euri Tn
aceasta perioada numai TnBucure9ti9i localitalile din llfov. la acestea sunt
incidentele reclamate sau sesizate care au fost de cornpetenja ISU la care
practic au intervenit. Polijia judejeana llfov raporteaza 186 de intervenjii
privind arderile de de9euri de la Tnceputullui 2020 - septembrie 2021
numai 6 sancjiuni aplicate 9i doar 2 dosare penale deschise. lar aceste
cifre trebuie rejinut ca se refera numai la arderile de de9euri,cauciucuri,
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anvelope, resturi din dezmembrari auto 9i de9euri auto 9i electronice.
Practic, acum ne-am dat seama, la doi ani de la relatarile despre aceasta
problema Tn media, ne-am dat seama ca este un fenomen generalizat 9i ca
avem de-a face aproape Tnfiecare week-end cu aceste episoade. Mergand
mai departe, o sa va prezint ce Tnseamna’defapt aceste arderi pentru
calitatea mediului, pentru sanatatea populajiei. Datele celui mai recent
studiu privind efectele arderilor de de9euri, care a avut Ioc in Romania dar
9i Tn alte !ari europene 9i Tn care a fost implicat Institutul National de la
Magurele, rezulta ci particulele rezultate Tn urma arderilor de de9euri sunt

de 40 de ori mai nocive fa@ de cele rezultatedin arderea lemnului,iar
plastivul tip ABS din electrocasnice 9i electronice elibereaza compu9i cu o

toxicitatede 4000 de ori mai mare decata lemnului.Asta apropode
incendiul petrecut acum nici doua saptamani la Pope9ti Leordeni, uncle a
ars un Tntreg depozit de de9euri electrice 9i electronice. Din pacate,
substanja principala care trebuie analizata Tncazul acestor incendii este
benzopirenul, dar el nu este analizat Tn niciuna dintre statiile retelei
nationale de protejare a calitatii aerului 9i nu este Tn niciun feI analizat Tn
Bucure9ti 9i nici llfov. Noi ne putem uita doar la particulele Tnsuspensie sau

alte aIji compu9icare pot fi generaji de aceste incendii,dar nu 9i la
principalul compus, benzopirenul. Concluziile acestui studiu arata dupa
cum vedeji ca aceste arderi extreme degajeaza emisii ridicate de particule
in suspensie de ... care sunt extrem de cancerigene, iar recomandarile
studiului arata cam a9a: con9tientizarea publicului, programe educajionale
in 9coli, cooperare Tntre autoritali, beneficiari 9i mediul academic,
finantarea cercetarilor pentru evaluarea totala a problemei, programul
pentru reducerea saraciei energetice, scheme suportpentru modernizarea
sistemelor rezidenjiale de Tncalzire9i Tmbunatalirea legislajiei.

Mergand mai departe, avem tot felul de date preluateTnacest studiu
9i care arata de fapt efectele acestor arderi. La capitolul II o sa va prezint
pujin ce 9tim pana acum, ce 9tim concret. Am organizat pe 16 noiembrie un
seminar care s-a numit arderile de deseuri si materiale valorificabile la
Senat, unde au participat peste 170 de autoritali publice, politicieni, ONGuri, a fost chiar o parte din consilierii generali 9i practic acolo am vorbit pe
bucajele sa vedem cine ce 9tie despre acest fenomen. Ne-am uitat un pic
pe afara, pe Google Earth Pro 9i am injeles ca de fapt depozitarile ilegale
de de9euri din jude+ul llfov cresc anual exponenjial. Practic este un
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fenomen generalizat. Ne-am uitat Ia zone. Avem Vidra cu Site9ti, unde au
aparut 9i Tn media o gramada de relatari despre asta 9i Europa Libera a

facut un material extins Tncare a mers pe firul crimei organizate care se
Tntinde pana acolo 91defapt sunt de9euri provenite din dezmembrari auto,
din anvelope, s-au gasit inclusiv de9euri spitalice9ti, care sunt considerate
periculoase 9i ne explica cum ajung de9eurile practic printr-o rejea sa fte
arse pe aceste campuri. Nu o sa intru Tndetalii. Ideea e ca ele sunt arse ca
sa faca loc altor de9euri pentru ca este mult mai ieftin 9i exista o rejea care
in Ioc sa duca de§eurile le groapa, Ie duc acolo. Sinte9ti, Vidra, Pope9ti
Leordeni, Glina, Chiajna sunt cateva dintre locajiile deja cunoscute unde se
Tntamplaacest fenomen. Este evident ca afecteaza aerul 9i din Bucure9ti.
De ziua najionala pentru protecjia mediului, a venit Tncadrul seminarului 9i

a facut o prezentare destul de succinta Tn care aratau cum afecteaza
poluarea de fond aceste arderi. Ei spun a9a: ANPM propune identificarea
tuturor surselor relevantede exmisii precum 9i Tntocmireaunor rimentare
locale de emisii complete, lucru pe care inca nu iI avem la nivel de
Bucure9ti.Efectul arderilor asupra calitalii aerului se observa pentru mai
mulji poluanji la stajiile din rejeaua nationala de monitorizare a calitatii
aerului. in ce prive9te gestionarea calitaIii aerului, planul de monitorizare
PMCA din llfov nu includ masuri care !intesc aceste inceidente, respectiv

acestesursede emisieatmosferice
9i prin urmare,ei zic a9a: ca se
a$teapta Ia o eficien@ scazuta a unui plan de calitate a aerului
Bucure9tiului, daca eI ar ramane limitat la municipiul Bucure9ti. Ar trebui

extins sau pus Tn concordanlacu planul din judejul llfov, fiindca de fapt
poluarea e aceea9i, afecteaza Tn egala masura Bucure9tiul 9i llfovul.
Practic, ce spune ANPM este sa confirme ceea ce noi spunem cumva de
doi ani in privinja'acestor episoade foarte serioase de poluare.

La propunerile de politici publice 9i ultimul capitol, cumva sunt
combinate. Sunt propuneri de politici publice najionale, cum ar fi adoptarea
unei forme de descurajare timbru verde sa zicem, adoptarea unei forme de

descurajarea importurilormasive de ma9ini second hand extrem de
poluante, cu care nu se Tntampla,nu avem aceasta formula d.e a descuraja
importurile 9i avem importuri masive de cel pujin, cifrele arata ca cel pujin
500000 de vehicule Tncepanddin 2017 pana acum, iar a doua politica
publica propusa extinsa Tn acest raport este adoptarea unor norme de

emisii reduse Tn Bucure9ti care sa zicem ca ar mai putea diminua din
6

aceste efecte. Ambele materialesunt extinse Tn urmatoarele,in doua
anexe, deci practic pot fi citite 9i preluate de acolo idei, lara solutiile Ia care
te gande9ti 9i pe care a9 vrea sa le prezint pentru ca mi se par importante
cumva 9i pentru dumneavoastra, pe langa legislajie fermi 9i adaptata
acestui fenomen al arderilor de deseuri, ne-am dori sau am avansa ideea

coordonarii masurilor de Tmbunatatirea calitalii aerului la nivelul regiunii
Bucure9ti llfov prin extinderea planului de monitorizare a calitalii aerului din
llfov 9i catre zonele unde se ard de9euri precum 9i pentru realizarea

planului integrat pentru calitatea aerului al Bucure9tiului,care sa prevada
masuri pentru limitarea poluarii emise de arderile ilegale de de9euri.
Controale frecvente 9i identificarea 9i urmarirea penala a firmelor care ard

ilegal de9euri. Aici deja avem o inijiativa legislativa care daca trece, va
incrimina arderile de de9euri 9i vor fi, se prevad acolo pedepse cu
TnchisoareaTntre 6 luni 9i 3 ani 9i cumva ar putea sa rezolve o mica parte a
problemei, in sensul ca oamenii sa fie mai con9tienji de ce fac, dar pe de

alta parte, credem ca ar fi importanta 9i profesionalizareapolitiei locale,
care de obicei, de9i e chemata, nu prea reacjioneaza.

La punctul 4 ar fi lansarea unui recensamant la nivelul Bucure9tiului
98a llfovului cu privire la sistemelede Tncalzireexistente.Odata ce avem
aceste date, sa gandim un program de Tnlocuire a acestor sisteme vechi.

Informarea corecta 9i frecventa a cetajenilorcu privire la datele de
monitorizare a calita Iii aerului 9i riscurile de sanatate, iar un program ce ar
putea fi adoptat de primarie, transparentizarea datelor privind trasabilitatea
de9eurilor 9i oprirea importyrilor de de9euri, descurajarea importurilor de

vehicule cu grad mare de poluare, adaptarea legislajiei privind calitatea
aerului pentru a identifica cat mai exact sursele poluarii, 9i programe pentru
reducerea saraciei energetice.

in continuare sunt cele doua propuneri de politici publice pe care leam formulat noi in ultimii ani. Timbrul verde 9i un ghid pentru realizarea
zonelor cu emisii reduse prin ora9.
Cam atat am avut sa va prezint astazi.

va muljumesc mult pentru atenjie. Aceasta este o campanie care s-a
bucurat de ajutorul Primariei Capitalei. Practic a fost finanjatorul acestei
campanii prin programul fondului pentru mediu sau ...
Muljumesc frumos!
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Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Muljumim 9i noi. E vorba de programul de finan@ri nerambursabile
facute pe legea 350, ma gandesc. Asta este. A9 avea cateva Tntrebari.

Muljumimmult in primul rand pentru raport 9i prezentare,cred ca au fost
structuratefoarte bine datele 9i vin in completareainformajiilor pe care le
aveam si noi in comisie la Tnceputulanului. O prima'intrebare din partea
mea - dar ii rog 9i pe colegi sa se inscrie la cuvant sau sa ia cuvantul direct

pe tema aceasta - voiam sa Tntreb,din cate injeleg, pentru anul acesta,
concluzia este ca poluarea din Bucure9ti,cea care ne face cel mai mult rau
9i care este cea mai nociva de fapt pentru sanatate este poluarea provenita
din aceste arderi nelegale, corect? ’injeleg ca asta este concluzia studiului,

fiindca intr-un feI, toate solu+iile9i politicile publice pe care le-am vazut Tn
prezentare vizeaza tocmai a contra acest fenomen al arderilor nelegale.

Doamna Director Executiv Neneciu Oana - Ecopolis

Studiul este facut pentru a analiza arderile ilegale de de9euri. Daca
vorbim despre calitatea aerului Tn Bucure9ti, avem o poluare de fond care
este formata a9a cum Ie spun datele statistice din 60% trafic, salubrizare
defectuasa, 9antiere care nu respecti normele de mediu, lipsa spajiilor
verzi 9i tot a9a. Deci asta e poluarea de fond, care e sa zicem ca e undeva
este peste peste medie, peste limitele maxime admise de OMS adesea
aceasta poluare, dar avem peste asta, in zilele de week-end, de fapt
incepand de joi, acest fenomen in care avem de-a face cu date care arata
ca avem la anumite ore de 10 ori valoarea maxima pentru protejarea

sanataIii, iar aceste valori nu au de unde sa vina decat de la incidente. E
foarte grav, cum a fost de exemplu incendiul de la Pope§ti Leordeni. E
foarte grav cand nici nu avem un sistem de masurarea acestor poluanji.
Practic, nu masoara nicio stajie aceste particule de substanIe care sunt
degajate conform acestor arderi. Noi ne uitam numai la pulberile Tn

suspensiecare pot fi mai mult sau mai putin in concentra
Iii, dar nu ne
uitam efectiv la acei compu9i care sunt cei mai chimici, foarte toxici pentru
sanatatea umana. Avem o problema generalizata cu poluarea, iar aceste
episoade nu ajuta aproape deloc, ba din contra, ne pune in situa jia de a ne
intreba daca e ok sau nu sa ie9im din casa in anumite zile.
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Doamna Pre$edinteCiceala Ana Maria

Am injeles. Deci practic studiul a pornit de la ideea de a analiza
fenomenul arderilor ilegale de de9euri.

Doamna Director Executiv Neneciu Oana - Ecopolis
Da.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Pe mine m-a 9ocat cifra aceea de 186 de tone de de§euri super
periculoasecare emit noxe de zeci de ori sau de sute de ori in anumite
cazuri, mai periculoase decat gazele de e9apament.

Doamna Director Executiv Neneciu Oana - Ecopolis
Da, este un ,fenomen care efectiv trebuie stopat.

DoamnaPre$edinteCicealaAna Maria
Bun. va mai Tntrebceva. §titi ca exista acum Tnachizitie sau nu stiu
daca 9tili, va informez, exista acum Tn achizitie executia pentru noul studiu
de calitatea aerului 91noul plan integrat de calitate a aerului Tn Bucure9ti 9i
voiam sa va ’intreb: oare acest studiu Tnmod normal ar trebui sa releve Tn
momentul Tn care el este gata la sfar9itul anului viitor 9i tipul acesta de
arderi? Fiindca studiul vechi din cate stiu, deci ma refer la studiu, nu la
plan, nu cuprindea absolut niciun feI de date despre aceste acest tip de
arderi 9i acest tip de noxe 9i aceste concentratii 9i atunci ma Tntrebdaca
totu§i la vremea aceea nu existau, sunt convinsa ca existau totusi. De ce
credeji ca nu au fost cuprinse genul acesta de noxe Tnstudiul anterior?
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Doamna Director Executiv Neneciu Oana - Ecopolis

Pentruca nu se vorbeade acest fenomen practicTnaintede 2019,
studiul anterior a fost adoptat prin 2018 9i !inand cont de semnalele care
vin 9i din partea agenjiei Najionale pentru Protec+ia Mediului, care au facut
ni9te, sunt prezente 9i in studiu, ni9te, au facut o analiza practic pe efectele
acestor arderi asupra poluarii de fond ca sa zic a9a, a Bucure9tiului, !inand
cont de aceste semnale care PMB-ul are cumva date 9i poate sa arate cum
afecteaza fenomenul arderilor calitatea aerului, sunt convinsa ca studiul va
include acest aspect. Ce nu ne e foarte clar gi nu 9tiu cum se poate rezolva
asta, este de ce nu avem la nivelul Bucure9ti-llfov facut acest studiu 9i este

doar pe Bucure9ti, pentru ca practic noi avem de-aface cu o zona
metropolitanadin care de multe ori vine aceasta poluare 9i cumva llfovul
are un plan dar e de monitorizare,nu e integrat 9i ar trebui cumva gandit
sistemul ca planul pentru Bucure$tisa includa date 9i din llfov macar.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Bun, aici va trebui sa-i Tntrebampe cei de la Direcjia de Mediu cum
au gandit 9i daca nu pot extinde sau eventual face Tmpreunacu cei de la
llfov. ’insa s-ar putea sa fie prea tarziu din moment ce este deja facuta
procedura de achizijie pentru PICA, banuiesc ca in caietul de sarcini a fost
prins numai Bucure9tiul din cate 9tiu 9i bugetar vorbind, pentru a aloca bani
pentru llfov numai prin ADI-uri cred ca se poate face, prin asociajiile de
dezvoltare intercomunitara, ori nu §tiu ca cei de la Directia de Mediu sa fi

avut Tn plan asta, dar multumimca ati semnalat 9i vom pune 91noi in
comisie atunci aceste TntrebariDirecjiei de Mediu, sa ve(lem cum putem
gasi o solujie pentru asta. Tot ce ne-ag menjionat in studiu din ce am vazut
ca arderi, niciuna dintre ele nu era pe teritoriul municipiului Bucure9ti, dar
afecteaza calitatea aerului Tn Bucure§ti si in llfov si, in functie de cum bate
vantul, poluarea respectiva e.clar ca nu sta numai Tnlocul Tncare a fost
generata.

Doamna Director Executiv Neneciu Oana - Ecopolis
Ceea ce cred ca e absolut necesar e ca atunci cat se elaboreaza
planul de masuri, planul integrat pentru calitatea aerului, sa fie integrate
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masuri pe care Bucure9tiulsa le poata face pentru a limita aceste aceste
efecte ale arderilor, ca sa zic a9a. lar punctul doi este sa ne uitam un pic
peste aceste sisteme de Tncalzire. Din ce ... sa adunam date, exista zone
TntregiTn Bucure9ticare se Tncalzesccu ... din astea foarte vechi, deci e
posibil ca o mare parte din datele astea foarte Tnspaimantatoaresa vina 9i
din aceste locuri, adica ... in Giule9ti sarbi, o sa va zic pe propria experen@
ca oamenii ard tot ce Ie vine la mana in zonele acestea 9i s-ar putea 9i de
acolo sa fie o sursa importanta a acestor episoade.

DoamnaPre$edinteCicealaAna Maria
Sunt convinsa ca este. Am vazut ca aji propus cateva soluIii care ar
putea fi adoptate de catre Consiliul General, de catre municipiul Bucure9ti.
Printre ele din ce am observat din prezentare era 9i acest grup format din
oarneni din Direcjia noastra de Mediu, din Garda de Mediu, jandarmi,
polijie, care sa poata sa mearga 9i sa ac+ionezelocal injeleg .

Doamna Director Executiv Neneciu Oana - Ecopolis
Important ar fi un recensamant Tn prima faza, sa §tim cu ce avem de

a face, luate pe zone, numaratesistemele efectivde Tncalzire9i ce ard
oamenii Tn ele 9i apoi gandita o politica publica care cumva sa limiteze
aceste probleme sau sa schimbe sistemul efectiv de Tncalzire,cum avem
rabla pentru autovehicule, nu cred ca ar fi absolut de negandit sa avem
rabla 9i pentru sisteme de Tncalzire,ca sa nu mai avem aceste probleme.

Domnul Secretar Nicolaie George
Daca fmi permiteji o intervenjie. Qi cred ca am putea folosi, in acela9i
scop sa gasim varianta prin care sa facem o campanie de informare
publica prin care sa le aducm la cuno9tinla tuturor celor care ard asemenea
de9euri ca sunt foarte foarte periculoase, nu numai ca degaja Tnatmosfera
aceste noxe, ci direct pentru ei, ei Hind in imediata vecinatate. Deci cred ca
oamenii de cele mai multe ori ard pentru ca habar nu au ca rezultatul acelei
arderi, pe langa caldura este de fapt o intoxicare cuB. De aceea a9
propune o corelare cu o campanie din asta de informare publica prin care
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sa ii facem pe toP con9tienjica nu poli sa arzl orice Tn sol. Asta era
inteven Iia.

Muljumesc.

DoamnaPre9edinteCicealaAna Maria
Care sunt efectele acestor arderi de fapt Tnsobele respective?

Doamna Director Executiv Neneciu Oana - Ecopolis

Da. Si ce cred ca vroiam sa va aduc eu in atenjie este ca avem
datele astea. Practic institutul de la Magurele a facut o cercetare extensiva

pe patru loca+iidin Romania9i cum s-au uitat efectiv Ia cum afecteaza
arderile de diferite tipuri de de9euri Tngospodarii, deci ei chiar s-au uitat la

sobe, cum afecteaza calitateaaerului din jur 91 au aceste date foarte
concrete care pot fi folosite Tncampanii de informare, cu siguranta 9i e una

dintre ideile pe care le-am menjionatacolo, trebuiefacuta multi
con9tientizare pe tema aceasta. Oi mai e de spus ca primii afectaji sunt
practic oamenii care ard 9i fac asta pentru ca la ei vine cel mai mare grad
de toxicitate dom acest .. .

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Atunci va rugam sa ne transmiteji acest studiu de la Institutul de la
Magurele 9i Tl voi transmite mai departe 9i membrilor comisiei. Poate va fi

nevoiede o hotararede ConsiliuGeneral,aviz colegilorcare se gandesc
sa propunauna pe tema aceastasau poate putem sa sugeram masuri 9i
sa includem buget pentru Directia de Mediu direct in urma concluziilor
acestora. $tiu ca aveau colegii aveau Tn plan sa includem, doamna Gram a
venit cu aceasta idee 9i o susjin 9i eu 9i sunt convinsa ca 9i membrii
comisiei, sa includem Tnzona de buget de mediu pentru, vad ca doamna
Gram cere cuvantul, buget de mediu pentru con9tientizare, bugetarea unor
panouri de informare. va rog, doamna Gram. Poate ne spune{i
dumneavoastra mai multe despre asta.
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Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Sunt mai multe masuri Ia care m-am gandit 9i am facut o

prima

Tntalnire, am dezbatut cu experji pe mediu inclusiv cu doamna Oana
Neneciu careia Timuljumescpentru studiu 9i pentrutoate ideile bune care
sunt in el, daca poate, rog sa ne transmitaacest studiu, daca se poate,
printre care este 9i o campanie intensa de con9tientizareTn 2002 9i am
discutat cu doamna directoare Mihaela ChiriR, inca desigur nu apare Tn
bugetul propus, dar vreau sa insistarn sa propunem buget sa achizijioneze

panouri electronice Tn mai multe, de instalat Tn mai multe locuri din
Bucure9ti, inclusiv langa Primaria Generala care sa arate nivelurile

poluanjilor pe fiecare categorie 9i care sunt nivelurile limita conform legii 9i
care este nivelul real, in timp real 9i alternativsa fie afi9ata informatia cu
privire la efectele nocive pe care o are poluarea asupra sanatalii noastre 9i
sper sa reu9irn ca in bugetul pe 2022 si avem banii pentru aceste panouri
91o campanie, mi se pare foarte buna ideea 9i de recensamantcu sobele
9i o campanie de con9tientizarecum zicea domnul George Nicolae pentru
oameni sa 9tie cat de nociv este Tn primul rand pentru ei, care ard in sobele

lor, ei sunt cei care inhaleazaTn primul rand acestesubstan+etoxice 9i
cancerigene 9i cred ca daca am face Tmpreunacu Direcjia de Mediu ni9te
flyere nu cu foarte multe informajii, cat mai succint dar argumentat 9i cu
date tehnice 9i sa mergem sa discutam cu ei, eu ma gandeam 9i sa facem
ni9te grupuri, noi consilieri Tmpreuna cu voluntari, sa mergem sa discutam
cu oamenii, sa Ie dam flyere sa le explicam cat de periculoase sunt aceste
arderi de de9euri, plastic 9i electrocasnice, nu 9tiu exact, sincer nu 9tiu ce
ce sa pun in sobe ce pun oamenii sa ... 9i nu 9tiu, dar cred ca daca vorbim
cu ei 9i le aratam ca de exemplu ABS-ul e de 4000 de ori mai toxic decat
lemnul, s-ar putea sa Tncercesa faca cumva sa nu mai arda plastic.

Mullumescmult.
Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Da. Muljumesc9i eu.
Referitor la ideea de echipe comune de control, nu ma referearn
neaparat la sobele acestea sau la arderile din llfov, dar 9tiu ca...
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Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
A, nu, nu, nu. Da, este. §tefania Simion a Tnceputdeja din aprilie, se
lucreaza Ia un protocol de colaborare Tntre polijia locala, garda de mediu,

dar nu 9tiu Tnce faza sunt cu semnareaprotocoluluipe arderi ilegale Tn
general, nu pe sobe.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Dar asta spun, am vorbit despre asta deja la Tnceputulanului 9i din
cate 9tiu nu exista aceste echipe comune care sa mearga pe teren 9i poate
ar fi bine sa ne interesam sa vedem unde este blocajul sau ce s-a
Tntamplatfiindca totu9i a trecut 1 an 9i un lucru care parea simplu nu s-a
Tntamplat.
Doamna Consilier Grarn Anamaria Alina
Da, asa este, asa este, am am discutat cu doamna Stefania Simion si

e un blocaj dar nu am primit mai multe informajii 9i a9 vrea sa ma implic
mai mult qi o sa Tncercsa aflu mai multe unde e blocajul.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Multumim mutt, doamna consilier Gram.
De asemenea, in+eleg ca exista Tn lucru achizi+iade anumite carnere
care sa vada de pe stalpi TrIaljisau cladiri Tnalte de unde se degaja furnul Tn
momentul Tncare sunt arderile respective pentru a putea fi facute sesizarile

mai u9or pentru cei care merg pe teren de la Garda de Mediu sau de la
Politia Locala.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

§i politia locala are 7 politi9ti care sunt pe medicI. Da, 9tiu 9tiu ca se

urmare9teobtinerea unui unei donatii de la o funda+iepentru aceste
camere video 9i montarea lor pe stalpi foarte TrIalji at operatorilor de
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telefonie 9i practic Tnregistrarilelor sa fie publice, adica toata lumea, de
exemplu pe un site sa fie Tntotdeauna, sa ruleze TnregistrareaTnin Hmp

real, live adica 9i orice cetajean sa poata sa se uite 9i daca vede fum
puternic undeva sa sune practic la Garda de Mediu.

DoamnaPre$edinteCicealaAna Maria
Deci pe cameredejaexistentepractic.
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Nu, nu sunt, nu exista camere, nu, trebuie cumparata camera, deci
trebuiesc semnate ni9te protocoale de colaborare cu operatori de telefonie,
dar 9i acest proiect este Tnceputtot de aparatul primarului sa spun, dar in

deci inca nu s-au obtinut fondurile, din ceea ce stiu eu inca nu sunt
fondurile pentru acest proiect.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Atunci ar trebui sa le includem Tn bugetul din 2022.
Bun, domnul Nicolaie avea o intewenjie. Vi rog.

Domnul Secretar Nicolaie George
Muljumesc.

Ce vroiam sa va spun este legat de inijiativa legislativa de care a
pomeni doamna Neneciu 9i ma folosesc de prilej pentru a va ruga pe toli
colegii din comisia noastra sa faceji lobby politic pentru colegii no9tri din
parlament pentru a trece cat mai repede legea 9i a deveni operativa pentru
ca e foarte foarte important 9i nu conteaza culoarea politica, este vorba de
spiritul nostru civic 9i de sanatatea noastra a tuturor, de aceea va rog inca

o data pe toli sa faceji tot ceea ce va sta in putinla ca aeeastainijiativa
legislativa sa treaca foarte repede prin parlament 9i sa produca efecte cat
mai rapid. Apropo de asta, cred ca echipa mixta de care vorbeaji se love9te
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de aceea9i problema 9i anume inexistenja unei astfel de legi prin care sa

putem incrimina aceste acjiuni. Da, e destul de dificil Tn a intercepta
asemenea arderi ilegale 9i mai mult decat atat, e 9i mai greu sa le Tncadrezi
la fapte ilegale, din cate 9tiu, eu poate ca ma Tn9el,dar !in minte ca nu au
putut niciodatasa intervina Tnfor$ pentru ca nu au cadru legislativ.
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Da. E doar contravenjie. §i sunt de acord cu apelul dumneavoastra
sa fie o abordare transpartinica pentru ca cu tolii putem sa facem cancer
pulmonar 9i ar trebui sa primeze interesul pentru sanatatea tuturor, inclusiv
a noastra.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Sunt de acord 9i eu cu aceastainijiativa. Cred ca 9i colegii no9tri toli
prezenji in comisie dar 9i cei care nu sunt prezenji ar trebui sa intervina 9i
poate reu9im sa facem 9i apeluri publice tocmai pentru a se vedea
solidaritatea pe aceasta tema 9i a avea 9i cetajenii de partea noastra. Nu
9tiu cali au auzit de aceasta propunere, insa indiferent de la ce grup vine,

grup politicdin Parlament,importante ce se va Tntampladupa ce va fi
adoptata, dar bineTntelesprimul pas e sa fte adoptata.
va rog, doamna Neneciu.

Doamna Director Executiv Neneciu Oana - Ecopolis

Completare, da, Tntr-adevarlegisla+ianu e adaptata la fenomenul
asta, adica nu se pot lua masuri, practicse dau doar amenzicare nu sunt
platite 9i din cauza asta a venit 9i inijiativa respectiva.

A9 mai face o sugestie. Ar trebui totodata montaji 9i senzori de
calitatea aerului. Exista o alta propunere legislativa pentru modificarea'legii

104 in care se propune includereadatelor din ace9ti senzori 9i e o
propunere lucrata cu Agenjia Najionala pentru Protecjia Mediului care
susjine cumva datele acestea din senzori pot fi folosite Tndiverse aplicajii,

inclusiv ei ni Ie Ger, prin urmare ar putea 9i primaria sa se imF)licein
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monitorizarea aceasta 9i daca tot punem camere, sa punem 9i ni9te
senzori cat de cat performanji care sa ne 9i arate ni9te niveluri. Singurele
date oficiale vin de la 8 puncte de monitorizaredin Bucure9ti, care nici
macar nu sunt amplasate cum trebuie 9i care nici nu daLI date tot timpul. §i
aici cred ca ar fi o buna acjtune.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

De acord. gi 9tiu ca am vorbit despre asta 9i la Tnceputulanului. inca
nu a fost inclus Tnbuget, dar de cali senzori consideraji ca am avea nevoie
pentru a adauga la reteaua aerlive?

Doamna Director Executiv Neneciu Oana - Ecopolis

Pai reteaua aerlive Tmbogate9tepe rnasura ce senzori sunt rnontaji
zilele acestea tocmai Tn llfov sau pentru a vedea fenomenele astea de
arderi. Vor mai fi montaji inca 20 Tnviitorul apropiat, tot a9a pe proiecte pe
care noi le-am ca9tigat, dar ma gandesc ca primaria, mai ales daca aveji in
plan montarea de camere, ar fi minunat sa fie 9i senzori la acele camere.
Nu e de cate. cate or fi, nu conteaza. Ideea e sa Tmbogalimcat mai mult
aceste rejele. Practic in ora9ele mari, daca vorbim air Paris, in ora9ele
mari, care au probleme cu poluarea, ace9ti senzori sunt integraji in rejelele,
in site-urile practic de informare practic oficiale 9i sunt sute de asernenea

echipamente, sute, mii, in Var9ovia sunt peste 1000 9i ele sunt folositoare

datele acestea la modelari, la gasirea surselor poluarii chiar Agenjia
Najionala de Mediu a propus aplicajii pentru ace9ti senzori 9i propunerile

respective au fost integrate cu propunereade lege, care este acum Tn
Parlament9i cumva cred ca spre asta tindem cu totii, chiar daca e mai
complicat Ia noi, dar ar trebui sa luam masuri cu tolii.
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Proiectul este foarte bun 9i sper sa treaca Tnparlament de modificare
a Legii 104 pe calitatea aer, o sa rezolve multe probleme.
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Doamna Director Executiv Neneciu Oana - Ecopolis

Au fost prevazute pentru Garda de Mediu ca sa poata masura pe
teren calitatea aerului. Acum pot folosi, conform propunerii, echipamente
mobile, astfel sa poata determina valorile poluarilor pe teren. Nu ai cum sa
acjionezi de foarte multe ori foarte rapid.

DoamnaPre$edinteCicealaAna Maria

Eu va muljumesc, doamna Neneciu pentru raport §i pentru
prezentare.

Ma gandesc acum ca e bine sa continuam aceasta discutie 9i in
urmatoarele comisii de mediu, chiar daca nu va mai fi primul punct, dar
putem Tn urmatoarele comisii sa va invitam sa discutam Tncontinuare pe
subiectul acesta 9i sa Tncercamsa progresam fiindca anul trecut am
inceput aceasta discujie, am inclus o parte din buget, vedeji, se face PICA,
Tnsa Ia un moment dat in cadrul comisiei s-a Tntrerupt discutia pe tema
aceasta Tnvara si in toamna si o reluam abia acum.

Eu ce mi-am notat pentru astazi sunt punctele acesta, tocmai ca se
discuta bugetul 9i va fi aprobat peste vreo doua luni bugetul capitalei,
trebuie sa includembuget de camere,buget pentru panourileinformative,
pentru senzori 9i de asemenea ar trebui sa ne informam cu privire Ia cum

putem sa facem un PICA integratdaca se poate pe tot, toata zona
metropolitana, asta ar fi o data. La feI, uncle s-au blocat discujiile pe grupul

de lucru sau cum TI putem duce mai departe ca sa se realizeze. De
asemenea, Tmpreunacu colegii vom discuta poate cum putem sa facem
lobby mai bine din partea comisiei catre parlamentari Romanieipentru a
adopta aceea initiativa 9i alte idei pe care Ie au consilierii. Aji vazut, sunt
proiecte de hotarare care au fost propuse astazi ca idei de domnul consilier
Nicolaie 9i de doamna Gram.
va multumesc tare mult. Vom transmite tuturor membrilor comisiei

raportul pe care ni 1-aji prezentat astazi §i a9adar continuamdiscutia cu
acordul dumneavoastra Tnurmatoarele 9edinIe. O zi frumoasa.
Cei de la ALPAB sunt alaturi de noi?
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Buna ziua, doamna director, domnule director. Muljumim pentru
prezenla astazi. Am primit materialele transmise de durnneavoastra ieri.
Multumim frumos. Cred ca putem incepe cu cele doua prezentari, dar va
propun sa procedam astfel: sa avem discujia pe execujie prima data 9i apoi
dupa Tntrebari 9i nelamuriri interventii, sa avem prezentarea pe bugetul

propus Intro prirna varianta 9i apoi discu+iipe bugetul propus. Puteji
Tncepecu prezentarea pe execujia bugetara a ALPAB? injeleg ca este la
10 decembrie.

Doamna Director General ALPAB Balcu Roxana
Deci pentru execujia bugetara pentru anul 2021 au fost prezentate Tn

materialul transmis cheltuielile pe titluri 9i articole de buget 9i a9a cum
puteji vedea, total executie pana Ia data prezentei 53745615 lei 9i atunci o
sa defalc pe titluri 9i articole.
Deci bunuri 9i servicii un total de 31217524 de lei, din care furnituri de
birou 97000525, materiale pentru curatenie 50968 de mii lei, de lei, pardon,
ma scuzaji, energie electrica, termica 9i gaze 2990425, salubrizare,
consum apa 6183667 lei, carburanji 9i lubrifianji 486878, piese de schimb
112222, cost de telecomunicaIii, internet 61176, Tntrejinere spaIii verzi 9i

alte materiale gi servicii cu caracter funcjional 11944972 lei, sewicii de
paza 9i asisten@ juridica 6714679 lei, servicii de reevaluare mijloace fixe
131700 lei, pregatire profesionala 28000 lei, protecjie am ...7 de mii 505 lei,
norma de hrana marinari48372 lei, chirii, taxe, autorizaIii, amenz 1079874
lei, obiecte de inventar 72572 lei, la asistenta sociala 492319 lei, din care la

reparaIii curente 1175984lei pentru urmatoarelelucrari: destufizare Lacul
Tei de pe Raul Colentina,lucrare executataTnanul 2020, platita Tn2021,
decolamatare Canal Dragomire9ti Ia feI platita Tn 2021. Pe urma
bran9amente apa 3463 lei, reparaIii sobe 16361 lei, servicii de ignifugare
19424 lei, reparaIii aparate de aer condijionat 200 lei, reparaIii vana ecluza
Herastrau 3802 lei, reparajii ... apa 19 mii lei, reparaIii sistem irigajii 9866,
reparaIii auto 43456 lei, verificare instalajie electrica Sat Francez 5355 lei,
veridicare centrale termice 16 mii lei, reparaIii stalpi de ... Floreasca 41854
lei

La capitolul investitii, cap. 70.50.0.0 517055 lei, din care
documentatia tehnica pentru amenajarea peisagistica Parcul Carol
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efectuata Tnanul 2020 platita Tn2021 suna de 514673 lei 9i caiet de sarcini
pentru reparaIii capitale pod Parcul Tlneretului 2380 lei.
Deci asta este ceea ce s-a cheltuit pana Tn prezent. Pe anul 2021.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Bun. va muljumesc mult.

inainte sa intram Tn detalii pe execujie, am cateva Tntrebaripe
anumite capitole. A9 vrea Tnsa sa ne spLIneji, dumneavoastra sunteji
director inca din septembrie, cred, numai de cateva luni, la ALPAB, TnsaTn
aceste cateva luni banuiesc ca aji facut o evaluare personala a bugetului
ALPAB 9i a felului Tncare sunt cheltuili banii Tninstitujie, voiam sa va Tntreb
care sunt evaluarile dumneavoastra pe zonele bugetare pe capitolele de
cheltuieli, ce vi se pare ca ne costa prea mult sau unde lipsesc bani, daca
puteji sa ne faceti pe execujia bugetara o evaluare a dumneavoastra Tn
calitate de director de cand aji preluat acest mandat.
Doamna Director General ALPAB Balcu Roxana

Parerea mea este ca au fost facute cheltuielile minime pentru
funGlionare.Ceea ce s-a facut este minimul pentru a putea functiona. Nu sa exagerat cu nicio lucrare. Toate au fost doar pentru a putea func+iona 9i
atat. Nu mi se pare nicio suma exagerata, dimpotriva, am avea nevoie de
mult mai mulji bani. in primul rand, daca vorbim de repara{iicurente, mai

ales pe partea de asfaltari, alei, parcuri,practic nu s-a facut nimic anul
acesta, partea de reparajii locuri de joaca, nu am avut deloc anul acesta
nici reparajii curente, decat cu forje proprii, deci nu reparajii Tnlocuiri de
piese din locurile de joaca sau, deci nu s-a putut face nimic pe acest capitol
de cheltuieli 9i astea mi se par prioritare pentru anul urmator 9i urmatorii ani
pentru ca asfaltarea tuturor aleilor de parc Tnseamna o suma foarte mare,
noi o sa vedem mai peste cateva minute la bugetul de anul viitor, practic
noi am prins doar cam 10% din valoarea care ar trebui aprobata pentru
asfaltarea tuturor aleior din parcuri 9i avem nenumarate sesizari Tn acest
sens referitoare la starea aleilor din parcuri.
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Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Am Tnjeles. Deci practica dumneavoastra nu aji identificat
deocamdata zone de cheltuieli care ar putea fi reduse sau care sa vi ridice
semne de Tntrebarepentru a putea efectua o analiza pe acestea.
Doamna Director General ALPAB Balcu Roxana
Nu vad care ar putea fi reduse din cele de anul aceasta. Acum avem
o lucrare chiar Tnexecujie in zilele urmatoare Ia sera Ghencea care are o
suprafa@ foarte mare 9i cheltuielile cu Tncalzireaserei sunt foarte mari, mai
ales acum cu cre9terea prejului la energie 9i la termoficare, acolo o sa
facem o intervenjie care reduce suprafaja care urmeaza a fi Tncalzitape
perioada iernii tocmai pentru a reduce cat de cat cheltuielile Tnacest sens
9i doar pe perioada de Hmp care, de vara sa spun a9a, sa poata fi folisita 9i
suprafaja respectiva, care nu necesita Tncalziredin aceasta scumpa.

DoamnaPre$edinteCicealaAna Maria
Care este suma pentru Tncalzireatuturor serelor?

Doamna Director General ALPAB Balcu Roxana

Avem suma totala. Este totalul pe Tntreg ALPAB-ul, toate
consumurile. Am facut propunerea tocmai !inand seama de consumurile
existente. incalzit, iluminat 9i foRa motri'ca.Noi am propus pentru anul 2022
14 milioane 500 de mii.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
§i suma aceasta de 14 milioane este pentru sere sau?
Doamna Director General ALPAB Balcu Roxana

Nu, nu, pentru tot.
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Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

90cy,e pentru sere?
Doamna Director General ALPAB Balcu Roxana
Mare parte. Mare parte pentru sere.

Domnul director financiar ALPAB Nitu Razvan

Defalcat avem a9a: compania municipala Termoenergeitica
milioane.

1 ,6

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Am injeles. Nu, ma gandeam obiectivele care sunt incalzite 9i
utilitalile pentru ce obiective sunt cuprinse Tn aceasta suma de 14
milioane?

Domnul director financiar ALPAB Nitu Razvan

3,2 milioane consum gaze naturale necesare serelor LibertaIii,
Herastrau 9i Bellu.

1,6 milioaneagentul termic platit sau preconizata fi platit catre
Termoenergetica pentru Tncalzireaserei Ghencea ... din parte Circului de
Stat
9,7 milioane consum energie electrica pentru toate locajiile ALPAB.
A9a se compune surna de 14,5 milioane.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

§i consumul acesta de energie, deci buna parte din suma este
energie electrica pentru iluminat parcuri sau ce anume?
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Domnul director financiar ALPAB Nitu Razvan
§i iluminat parcuri 9i sedii administrative 9i ... tot ceea ce compune
ALPAB 9i a fost estimat rpaortat la cre9terea de prejuri a energiei electrice.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Mie mi se pare aga la prima vedereca acest capitol ar fi unul care ar
necesita multe ajustari, dar ca sa vedem a9a cum spunea 9i doamna
director unde putem face aceste ajustari, cred ca ar trebui sa vorbim mai in

detaliu pe sumele acestea adica despre ce sedii vorbim, doamna Balcu
injeleg ca propunea sa renun+am la o parte din Tncalzirea Ia Sara Ghencea,
nu? Unde am putea economisi sa zicem 1,6 milioane. Apoi consumul
acesta de gaze naturale e pentru celelalte sere 3,2 milioane, nu?

Domnul director financiar ALPAB Nitu Razvan

...,6 milioane ar Tnsemnasa reunHm definitiv la sere, Discutamde
lucrare de bypass astfel Tncat sa incalzim doar o parte din sera, sa nu mai
avem costurile de acum. Dar ce TnseamnaproiecKia bugetului pe 2022 in

zona asta de consumde energie,fie electrica,fie termica,ea este sub
imperiul incertitudinii,fiindca in ultima perioada am vazut cu toiii ce ... s-au
semnat noile contracte cu valori de energie ... fiindca prejurile sunt ...
Doamna Pre$edinteCiceala Ana Maria
De acord, domnule NiIu. Eu ce spun este ca merita sa ne uitam mai
in detaliu la aceste cheltuieli 9i sa vedem care sunt rezultatele de fapt ale
serelor, sa vedem ce produc ele, de exemplu. Pentru a putea lua decizii Tn

consecin@fiindca totu9i vorbim doua o suma importanta din bugetul
ALPAB, aceasta de 14 milioane 5 sute, nu? Bine, deocamdata Tnjelegca

execu+iatotu9i pe ea la acest capitol in prezent este de 2 milioane900
energie electrica, termica 9i gaze. Si salubrizare, consum de apa este
separat, deci nu are legatura. Deci anul acesta s-au cheltuit 3 milioane.
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Doamna Director General ALPAB Balcu Roxana
Prejurile erau mutt mai mid, mult mai mici, chiar de trei ori mai mici,

DoamnaPre9edinteCicealaAna Maria
Sunt de acord, dar totu9i de la 3 milioane Ia 14, trebuie vazut un pic

unclee diferenIa.
Am vazut ca s-a TnscrisIa cuvant 9i colega mea, doamna consilier
Gram, va rog.
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Muljumesc. Ca sa continui putin discutia 9i apoi sa puna Tntrebarea,

ca sugestii pentru a diminua sumele cheltuite cu energia electrica 9i
energia termica, a9 sugera o investi+iesa montam panouri solare ca sa pot

objine fonduri nerambursabile pentru panouri solare. Aji avut Tn vedere
vreodata sa puneji panouri solare, de exemplu pe sere?
Doamna Director General ALPAB Balcu Roxana

Nu. Panaacumnu, dar avemni§te propunereide reabilitarea
serelor, care vor cuprinde 9i astfel de lucrari, deci avem Tn propunerea de
buget pe investi+ii.
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
O.K. Aveli o directie de investitii, care ar trebui sa ...

Doamna Director General ALPAB Balcu Roxana

Nu avem o direcjie. Avem un sewiciu.
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Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Ar trebui sa gaseasca oportunitali de finanjare acest serviciu, nu?
Doamna Director General ALPAB Balcu Roxana
Direcjia de investi+ii din primarie?

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Nu. Ma refeream la serviciul ALPAB-ului. Puteji sa le sugeraji acest
lucru.

Doamna Director General ALPAB Balcu Roxana
Nu. Noi nu putem accepta fonduri. Doar prin bugetul primariei.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Deci Tnseamnaca prin Direcjia de Investijii din primarie.

Doamna Director General ALPAB Balcu Roxana

Sigur ca da. Noi suntemintro discujie permanentacu Direcjia de
Investijii 9i deocamdata noi am propus lucrarile Tn bugetul actual. Daca se

va decide preluareaunora dintre investijiile noastre de catre Direcjia
InvestiIii, a9a cum s-a Tntamplatcu podul de la parcul Ci9migiu, sigur ca

vom preda investijiile respectivecatre Direcjia de Investi
Iii pana la
finalizarea lucraritor.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

O.K. Bine. §i pentru iluminatulTn parcuri, voiam sa va intreb daca
exista senzori ca sa se aprinda 9i sa se stinga Tnfunc9ie de luminoziatea
de afara, nu in func jie de ora. S-ar putea economisi.
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Doamna Director General ALPAB Balcu Roxana
Noi nu ne ocupam de sistemul de iluminat din parcuri decat de cel din

Parcul Heraastrau pentru ca celelalte apa4in de compania de iluminat
public.
Domnul director financiar ALPAB Nitu Razvan

Nu exista sistemulde ... la care faceji dumneavoastrareferire nici
rnacar la serviciulde iluminatpublic al Bucure9tiului,care a fost delegat
catre compania municipala. Exista o hotarare de consiliu cu privire la
refacerea iluminatuluidin parcul HerastrauTmpreunacu CCTV. Acum,
daca o sa existe disponibilitatesa primim aceste sume, bineinjeles ca e un
proiect binevenit de refacere a Tntregului iluminat Tn parcul Herastrau, pe
sistemele de Smart City, cu ..., exact ceea ce aji spus 9i dumneavoastra.
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

O.K. Deci ar fi util sa fac aceasta sugestie catre compania de
iluminat. sa vad daca au proiecte de investijie pe ... O.K. Muljumesc..§i
'Fntrebareaera a9a: nu 9tiu daca am auzit corect cand aji prezentat execujia
bugetara, aji zis amenzi 1 milion de lei?
Doamna Director General ALPAB Balcu Roxana
Da.

DoamnaPre9edinteCicealaAna Maria
Chirii, taxe, autorizajii, amenzi. Dar ce cuprinde? Voiam sa Tntreb9i
eu
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Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Da. Eu vroiam sa 9tiu la amenzi, defalcat cat sunt amenzile?

Doamna Director General ALPAB Balcu Roxana

Un procentsemnificativ.Nu am aici.
Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Oricum va vom ruga sa ne transmiteji defalcari pe mai multe sume 9i

chiar o sa-i rog pe membrii comisieica pana rnaine sa trimita cereri de
Tntrebari,defalcari pe sumele executate. Banuiesc ca totu9i chiriile sunt. Qi
chiar sunt 9i eu curioasa ce chirii aveji care sa duca Ia o astfel de suma.
Doamna Director General ALPAB Balcu Roxana

Vom trimite situajia defalcati.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Bine. §i vorbim data viitoare.

DoamnaConsilierGramAnamariaAlina
Bine. Sugestia mea era de identificat Tncazul Tncare sunt cauzate de

neglijenja unor angajaji, adica amenzile au fost primite ca urmare a
neexecutarii obligajiilor pe care le avea un angajat de acoperit prejudiciul
acesta de catre angajat. Asta vroiam sa zic, sa va Tndreptaji Tmpotriva,

pentru ca nu este normal sa suportam din buget. A fost culpa unor angajaji.
Muljumesc.
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Doamna Director General ALPAB Balcu Roxana

Din cate $tiu, o parte din amenzi au fost de la Garda de Mediu pentru
problema gunoaielor de la Tnceputulanului.
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
O.K. A9teptam defalcarea. Era o sugestie generica Tn cazul Tncare a
fost cauzata de neglijenja angajajilor sa recuperali sumele ulterior, daca aji
platit amenzile a9a, sa le recuperaji de la angaja+iivinovaji de producerea
acestor prejudicii.
Multumesc.

Doamna Director General ALPAB Balcu Roxana
Este o comisie care se ocupa de aceste situa Iii, pentru identificarea
cauzelor care au dus la amenzi in cadrul institujiei.

DoamnaPre$edinteCicealaAna Maria
Bun. O alta Tntrebare pe care o am este referitoare la capitolul
20.01.30 sewicii de paza 9i asisten@ juridica 6.714.679 lei. Aici va spun ca

mi se pare mare suma aceasta avand Tnvedere plangerile pe care le-am
primit 9i eu dar cred ca 9i colegii de la cetajeni cu privire la lipsa pazei din
parcurile administrate de ALPAB 9i a9 vrea sa 9tiu ce cuprinde suma asta
9i cum cum vi se pare vizavi de serviciile efectuate, catre cine au fost platiti
acesti bani?

Domnul director financiar ALPAB Nitu Razvan

Ca sa eliminamdin start discuIii cu privirela paza, contractde paza
avem doar pentru 2 posturi, la sediul ALPAB ... Anul trecut am avut
aceasta ... de a ... respectivlegea 333 care ne obliga sa avem paza, din
pacate n-am objinut finanjare, motiv pentru care 99% din suma prezentata
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reprezinta acjiuni Tninstanta sau ce a avut dearbitrat ALPAB-ul. Deci nu ne
referim la paza. Nu am avut paza la niciun obiectiv de-al nostru.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Muljumesc pentru larnurire.Rugamintea ar fi sa defalcam suma
aceastasa vedem ce cuprindepe zona de, bunuiescca este vorba de
despagubiri, procese pierdute, lucruri de genul acesta. E totu9i o suma
foarte mare, care ar fi putut fi folosita de exemplu pentru Tntrejinere spatii

verzi, unde 9tiu ca aveji nevoie de mai mult buget sau cum asta ar fi
propunerea durnneavoastra, deci sa vedem totu9i care au fost procesele,
fiindca asistenla juridica banuiesc ca nu ati ptatit de, n-aji platit avocati de
surna asta, de9i a9a pare din descriere.

Domnul director financiar ALPAB Nitu Razvan
Nu.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

O.K. Bun. §i voiam sa va mai Tntreb:la zona pe care am mentionat-o
mai devreme, deci suma aceasta de 11.944.972 RON de la 20.01.09
Tntretinerespajii verzi 9i alte materiale 9i servicii cu caracterfuncjional. Aici
banuiesc ca sunt comenzile date catre compania de parcuri sau cuprinde 9i
altceva?

Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana
Compania de parcuri 9i compania de arbori. Ambele companii, da.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

O.K. Qi injeleg ca totu9i suma nu a fost suficienta pentru Tntretinerea

corecta a parcurilor din municipiul Bucure9ti. Cum evaluati, doamna
director?
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Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana

'intradevar la Tnceputul anului au fost mari probleme cu Tntretinerea
parcurilor mai ales la Tnceputde an. Acum eu zic ca s-a vazut o schimbare
9i nu au mai fost probleme,adica am Tncercatdin fondurile alocate sa sa
ne descurcam 9i sa dam comenzi pentru majoritatea lucrarilor care trebuiau
efectuate Tnparc in aceasta perioada a anului.

DoamnaPre$edinteCicealaAna Maria
Am injeles. Dar care a fost problema la Tnceputulanului, atunci?
Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana
Nu au fost fonduri. Au fost sume mari datorate din anii trecuti,

arierate, care au trebuit platite Tn primul rand 9i ulterior sa poate fi facute
cheltuieli pentru pentru acest an.

DoamnaPre$edinteCicealaAna Maria
Am injeles. Deci banii au fost problema ca au fost problema.

Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana
Da.

DoamnaPre$edinteCicealaAna Maria
Bun. Atunci, pentru ca vorbim de o suma importanta 9i poate ma
gandesc ca va ajuta 9i pe dumneavoastra, sa faceji ca un feI de raport sau
analiza mai bine zis, pe care sa o structural cum credeji dumneavoastra ca

e mai util, prin care sa intelegempe ce s-au cheltuit 11 milioane de lei din
banii bucure9tenilor9i ce au primit Tn schimb, dar structuraji-ofix cum
crede}i dumneavoastra astfel Tncat sa injelegeji 9i dumneavoastra, sa
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injelegem 9i noi data viitoare LInde,pe ce s-au dus banii 9i cum 9i discutam
apoi cand avem discu+iaacum pe buget, fiindca Tn+elegca din discujiile
anterioare vom avea aIt tip de colaborare pentru Tntrejinereaparcurilor, .dar
cum ziceam asta e o discujie separata, dar eu chiar sunt curioasa sa vad
11 milioane RON in ce feI au fost cheltuiji ace9ti bani pana la ultimul nivel
sa ZiGa9a de cheltuieli. Tocmai ca sa ne facem o idee fiindca e foarte greu
din sumele totale sa Tjidai seama ce anume cuprinde de fapt.

Domnul director financiar ALPAB Niju Razvan

Fiecare factura cand vine la plata, are in spate un centralizator cu
procesele verbale, care sa justifice realitatea operajiunii. Vi le putem pune
la dispozijie pe cele Tntocmitede catre companii, 9i certificatul de la ALPAB

pe realitateaoperajiunii,dar sunt stive.
Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Sunt convinsa ca sunt stive. Eu Tncercsa fiu constructiva, adica daca,
vi puteam cere facturile bineinjeles 9i comenzile date, dar ma gandesc ca
un tip de analiza ca acesta este oricum util 9i institu+lei dumneavoastra,
adica 9i pentru ca dumneavoastra sa puteli lua decizii Tncontinuare pe felul
in care administraji in continuare zona aceasta de Tntre+inerespajii verzi.
Tocmai pentru a vedea cat costa diferite lucruri daca o scoateji la licitajie
mai departe pe piaja libera serviciile respective ca sa vedeji sau poate
aveji deja analiza aceasta 9i nici nu mai trebuie sa o faceji. Era o idee, nu
era neaparat o cerere. Dar mle mi se pare o idee buna, fiindca sigur, daca

vreti, ne puteji transmite comisie Tntr-unfeI sau altul electronicfacturile 9i
devizele, Tnsacred ca e o munca pe care 9i institujia dumneavoastra ar
beneficiadin ea.
Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana

Putem transrnite. Noi oricum am identificat acum tocmai pentru
pregatirea acestei licitajii despre care aji arnintit dumneavoastra,am
identificat toate operajiile care trebuie executate Tn parcuri pentru fiecare
luna pentru fiecare parc in parte, deci toate operajiunile care trebuie
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executate, deci noi avem aceasta situatie de asemenea foarte stufoasa

pentru fiecare parc in parte 9i dupa fiecare luna. Acuma, o sa va
transmitem situatia solicitata. Nu sHucat e de relevanta,dar noi va trimitem
daca solicitaji aceasta situajie cu comenzile lunare 9i execujia practic a
comenzilor respective.

DoamnaPre$edinteCicealaAna Maria

Da da da, cred ca ar fi utila, tocmaica sa ne dam seama,nu
neaparat pe zona de zona de control, ci pe zona de a Tmbunatalilucrurile
in viitor. Dar ca sa le Tmbunata
jim, trebuie sa injelegem cum s-au petrecut
in trecut, ca sa putem veni cu idei de Tmbunatalire. De aici venea 9i curnva
curiozitatea mea 9i de asta spun, adica inclusiv cand se face un caiet de
sarcini 9i este o prevazut un pre{ estimativ pe SICAP, prejul acela cuprinde

o analiza a institutiei. De ce unul 9i nu altul. Normal ca aveji Tn spate o
justificare pentru care cereti sau ma rog scoateli la licitajie pe o anumita

suma si nu alta. Atunciexact asta vrem 98noi sa vedem de fapt ce
cuprinde, poate ne vin idei de cum putem face lucrurile mai bine.

va rog, doamna Gram.
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Mullumesc mult. Nu ,este legat de buget, dar pentru ca sunt
reprezentanIii ALPAB prezenji,vroiam sa Tntrebpentru ca am prirnit ni9te
informajii 98 nu Tnjeleg, referitor la ni9te procese, daca urmaza sa fie
desfiinjat ALPAB-ul, adica sunt ni9te procese legat de Administrajia

Cimitirelor Crematorii, Sindicatul liber din Administratia Cimitirelor §i
Crematoriilor, care au dat in judecata muncipiul Bucure9ti 9i sunt ni9te
hotarari care se suspenda printre care in+elegeamca 9i comasarea care sa Tnfiinjat 9i ALPAB-ul 9i voiam sa, daca puteji sa ne daji ni9te clarificari ca
nu injeleg deloc zvonurile 9i nu a9 vrea sa raman la nivel de zvon, vreau sa
clarificati pentru noi ce urma sa se Tntamplecu ALPAB daca s-a schirnbat
ceva Tnsituatia juridica a ALPAB?
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Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana
Nu cred ca este un atributul nostru sa clarificam situa+ia.Cu siguran@

primariaare raspunsulla aceastaTntrebare.Noi consideramca nu se va
desfiinja Administratia 9i nici celelalte Administrajii, adica cea de cimitire,

cea de AFI 9i Administra{iaStrazilor.Era o hotararemai veche, dar nu

avem alte date suplimentaredecatpoate datelepe care Ie aveji 9i
dumneavoastra.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
O. K. Muljumesc.
Revenind la buget, Tn+elegdin prezentarea trimisa pe email, ca sa ne
ducem la zona de buget cu drepturi salariale, cheltuieli de personal 20 de
milioane RON pe execu+ie, aveji in prezent conform documentelor 290 de

posturi ocupate 9i lipsesc practic 81 de angajali din toata organigrama.
O.K. Asta poate intr-un feI sau altul justifica performanjaALPAB de anul
acesta, insa fiind vorba totu9i de o zona bugetar atat de importanta 9i
oamenii sunt cei care asigura de fapt activitatea institujiei 9i performanja ei,
cum vedeti dumneavoastra dupa cateva luni totu9i, nu neaparat pe partea
de buget 9i pe partea de organigrama, care ar fi prima primele
dumneavoastra concluzii pe ce e de facut pe zona aceasta?

Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana

in primul rand cred ca in perioadaTn care vom ramane pe aceasta
organigrama, sa putem sa scoatem Ia concurs 9i sa ocupam aceste posturi
vacante pentru ca Tntr-adevar este o lipsa de personal 9i au fost solicitari Tn

decursul timpului, dar nu au fost aprobate de catre primarie scoaterea la
concurs a posturilor 9i bineTnjeles putea luata Tn calcul 9i o reorganizare a
activita+ii 9i o noua organigrama Tn ideea angajarii Tn special a personalului

muncitor deficitar daca acesta va putea fi adus de la companiilecare se
desfiinjeaza,deci exista 9i variantaaceastadar tot primariava trebui sa
aprobe acest lucru, deci marirea numarului de posturi ALPAB 9i un nou
ROF, o noua organigrama aprobate prin hotarare de consiliu.
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DoamnaPre$edinteCicealaAna Maria
O.K. Dar in ideeaTncare trebuie decis totusi si cum vom efectua
Tntre+inereaspajiilor verzi Tnviitor, adica daca o vor face firme de pe piaja
libera sau va face ALPAB ca in trecut prin personatul propriu.
Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana

Deci noi ne pregatim pentru aceasta licitajie de care am vorbit 9i
pana la finalizarea procedurii, se poate lua Tncalcul 9i marirea numarului
de posturi 9i a modificariiorganigramei Tn sensul asigurarii cu personal
muncitor a fiecarui parc in parte 9i organizarea activita+iiin acest sens.

Doamna Pre$edinteCiceala Ana Maria

Am injeles. Eu una prefer ca ALPAB sa gestionezetoata zona,
inclusiv cea de Tntrejinerecurenta a parcurilor, avand Tn vedere ca oricum

platim sume importanteanual pentru funcjionareaALPAB. Cred ca surne
suplimentare pentru personalul propriu care sa lucreze Tn parcuri ar
eficientiza cumva Tntreagainstitujie decat o alta companie cum a fost pana
acum Compania de Parcuri care avea monopolul 9i cea de Tntrejinere a

arborilor sau una din plata. Eu prefer varianta aceasta, dar sunt foarte
deschisa la alte argumente de dficientizare a activitalii 9i a costurilor 9i pe
partea cealalta. Nu 9tiu colegii ce opinie au despre situajia aceasta, oricurn

cred ca ar trebuisa discutampe zona aceastade organigrama
9i de
personal separat Tntr-o9edinji viitoare, probabil ca in ianuarie ma gandesc
dupa ce Tncheiemcat de cat doua discujia pe zonele celelalte de investijii

gi de cheltuieli cu bunuri§i servicii 9i sa avem o discujie apoi pe zona de
personal separata, totu9i sunt 290 de oameni angajali la ALPAB 9i nu 9tiu
cali dintre membrii comisiei de medicI 9tiu ce fac ace9ti oameni, dar ar fi util
sa 9tim, deci daca aveti Tnvedere 9i discujia aceasta pentru luna ianuarie,
cred ca o vom purta atunci, nu neaparat din punct de vedere bugetar ci pe

activitatea lor zilnica 91produsul muncii lor pana la urma, iar sigur ca
salariile lor sunt asigurate din acest buget de 20-30 de milioane RON
variabil, e o suma importanta, dar pe mine cel pujin m-ar interesa cum
spuneam, care e produsul muncilor lor rnai Tntai.
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Bun. Rog colegii Tn ideea Tncare mai sunt Tntrebaripe execujie sa ia
cuvantul acum.

Bun, daca nu mai sunt pe executieTntrebarideocamdata,Ie vom
transmite cum spuneam catre dumneavoastra pe detalieri ce am Tntrebat
deja dar o sa-i rog din nou ca pana maine sa-i transmita domnului asistent
o lista cu Tntrebarile,nelamuririle 9i defalcarii pe care le doresc pe execujia
de anul acesta, tocmai pentru a o putea transmite catre domnii directori

Nitu 9i Balcu 9i Tncontinuareva rog sa ne faceji o prezentarepe schija
bugetului din 2022, o prima propunere. Mul+umim mult ca ne-aji transmis-o
la timp 9i sigur e o suma impresionanta de aproape 200 de milioane de ron,
cred ca 9tili 9i dumneavoastra ca nu va ramane probabil a9a, avand Tn

vedere bugetul. Haideji sa Tncepematunci cu prezentareabugetului pe
2022. Daca puteji sa faceji mai Tntai remarci generale pe viziunea
dumneavoastra pentru 2022.
Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana

A9a cum am spus la Tnceputreferitor la locurile de joaca, a9 vrea sa

clarific ni9te aspecte pentru propunereade anul acesta, de anul viitor
adica, de anul 2022. Am propus o parte din reparajiile locurilor de joaca sa

fie facute pe prin reparajii capitale,deci pe investijiiin sensulca se, s-a
propus acum un DALI pentru o parte din locurile de joaca, o documentajie

de avizare a lucrarilor de interventieTn ideea refacerii acestorasi tinand
seama de solicitarile oamenilor referitoare la locuri de joaca 9i pentru copii
cu dizabilitali 9i ansambluri de joaca ansamblu de sport de fapt calestenice

care sa poata fi adaugate Tn amplasamenteleunora din locurilede joaca
existente Tn parcuri gi o parte de locuri de, pentru o parte din locurile de
joaca reparajii curente, in sensul ca avem deja ni9te oferte de reparatii ale
producatoruluicare a executat o parte dintre locurile de joaca 9i atunci
avem ni9te ... §i am putut aprecia care locuri de joaca 9i cate locuri de
joaca vor putea fi reparate cat mai rapid pentru ca asta se va executa

foarte repede, in sensul ca producatorulpoate aduce Tn 7 zile piesele
necesare dupa procedura de achizijie, care va avea loc pentru reparatii
curente 9i vor putea fi montate foarte rapid.

35

Doamna Pre$edinteCiceala Ana Maria
Ce suma?

Doarnna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana

Suma pentru raparaIii locuri de joaca ar fi 3.143.000, daca nu ma
Tn9el.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Sunt pentru reaparaIii sau pentru investijii 3.1 milioane?

Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana

... curente 9i separat am prins, am cuprins Tn propunereade buget
documentaIii de avizare a lucrarilor de intewenjie pentru o parte dintre
locurile de joaca, adica pentru partea care nu urmeaza a fi reparata curent,
DALI-uri in valoare de 100 de mii de lei pentru fiecare Ioc de joaca Tnparte,
este o valoare estimativa.

DoamnaPre$edinteCicealaAna Maria
Decl reamenajat total, vor fi locuri de joaca noi.
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Pentru cate locuri de joaca aji prevazut refacere?

Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana

Pai toate locurile ed joaca necesita refacere, 14 vor fi pe investiIii,
deci pe reparajii capitale, DALI-uri 9i restul vor fi pe, deci cam jumatate –
jumatate. Jumatate reparajii curente, jumatate investiIii reparatii capitale.
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Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Numai 28 in total?

Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana
33 de locuri de joaca Tntotal. , din care 14 vor fi pe repara+iicapitale
9i 19 pe repara+iicurente.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

O.K. Eu sustin §i sunt convinsa ca 9i restul colegilor susjin sa avern
alocarea aceasta pe reparatii curente cat mai rapida 9i sa se faca investi{ia

cat mai repede pentru reparajii,mai ales daca spuneji ca pot fi aduse
piesele 9i montate atat de repede dupa ce sunt evaluate, deci asta ar trebui

facut la Tnceputulanului cu prioritate9i Tnparalel, voiam sa va Tntreb,deci
aji propus numai DALI-uri in 2022 pe evaluarea celorlalte.
Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana

Deocamdata DALI-uri 9i ... in care acestea vor fi avizate de CTE 9i
ulterior aprobaji indicatorii, vom 9tii valoarea exacta a fiecarui Ioc de joaci

9i Tn felul acestavom putea cuprindeaceste sumeIa o rectificarea
bugetuluide anul viitor.
Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Deci cand ar fi gata DALI-urile respective?
Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana
Dupa ce vom putea demara procedura de Tncheierea contractelor,

deci la Tnceputulanului,dar in func+iede buget.
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Doamna Pre$edinteCiceala Ana Maria

Am in+eles.§i dumneavoastraaji facut o evaluare,jumatate din
locurile de joaca nu necesita Tnlocuire,darjumatate Tnprincipiu ar necesita.
Corect?

Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana
A9a este.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Bun. Daca mai sunt Tntrebaripe zona aceastade locuri de joaca?
Daca nu sunt, va rog continuaji cu prezentarea bugetului.
Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana

A9 putea merge direct la partea de investiIii sau de prezentat partea
de functionare. Este o nota de fundamentare Tncare sunt descrise toate
capitolele.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Cred ca prima data zona de functionare. Din investitii vad ca sunt 54
de milioane propu9i pe investitii de restul pana Ia 200 sunt pe funcjionare.
Totu9i e o diferenta mare Tntrefuncjionarea pe anul acesta 53 de mitioane
9i propunerea de 150 de milioane pe funcjionare anul viitor, a9a Tncatva
rog

Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana

Pentru realizarea obiectivelor pe anul 2022, Administrajia Lacuri
Parcuri 9i Agrement solicita subvenIii de 190 de milioane RON completarea
veniturilor proprii acesta fiind estimata Ia 9540000 RON 9i cheltuieli de

personalin valoareade 25 de milioane566 mii RON,cheltuieli cu bunuri
servicii 119 milioane, asisten@sociala 1 milion, cheltuieli de capital 54 de
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rnilioane 359. E o prezentare pe capitole, salarii de baza, indemnizatie, alte
drepturi salariale, deci asta am zis ca totalizeaza 25 de milioane...

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Tntr-unfeI, sigur va fi relevanta discu+ia pe execujia bugetara 9i
felurile Tncare putem reduce sau suplimenta bugetul Tnfunc(ie de executia
bugetara de anul acesta 9i ce a produs cheltuirea cheltuiala respectiva dar

voiam sa va TntrebTn primul rand de unde provine diferenta de la 50 la
150?

Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana
Pai in situa jia transmisa

pute li vedea

Tn acea forma tabelara

cu

contul de execujie a bugetului ultimele rubrici reprezinta proiectul de buget
pe anul 2022 9i diferenja fala de bugetul pentru anul 2021.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Eu va rugam sa o prezentati9i sa ne 9i explicatide ce faceti aceste
propuneri. Am citit tabelul.

Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana
La bunuri 9i servicii ar fi o diferenta mai mare, diferenIa ar fi de 63 de
milioane de lei.

Domnul director financiar ALPAB Nitu Razvan
Diferenjele vin in principal de la bunuri 9i servicii, avem o influenla pe

plus la Tncalzitiluminat9i for@motrica de 10 milioane,cauzatade piaja

europeanasau internajionala,
o influenladin nou Ia apa, canal 9i
salubrizare de 7 milioane. Avem 9i influenje in minus 9i la carburanji. De
exemplu avem o influenla de minus 500 de mii. Ne-am gospodarit anul
asta cat am putut 9i Tncercam la anul sa facem cat putem sa reducem
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costurile. Influentele mari sunt in continuare foarte ... la Tntrejinere spaiii
verzi pentru ca este bine cunoscut sau cel pujin noi la interior cunoa9tem
ca bugetul de anul asta este subdimensionat fala de necesitatea reala de a
intrejine spajiile verzi. Motiv pentru care in 2002 am venit cu ni9te sume
necesare astfel incat sewiciile sa fie prestate Ia Hmp 9i de buna calitate 9i
influenjele mari provin din acest capitol.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Deci practic aici de la 11 milioane Ia 33 de milioane. Nu, pentru
Tntrejinerespajii verzi? Asta ar fi una dintre ele. $i ce vor primi Tnplus de
banii ace9tia? Asta e Tntrebarea. De 20 de milioane de lei in plus.

Domnul director financiar ALPAB Nitu Razvan

Core bussines-ul ALPAB-ului este Tntretinerea spatiilor verzi 9i
salubrizare. in momentul Tncare solicitam §i primim daca se poate... cu
siguran@se va regasi intro calitate mai buna a parcurilor Tn ceea ce
prive§te Tntrejinerea9i salubrizare lor pentru ca anul acesta a trebuit sa
dramuim extrem de atent banujii care au venit, care nu au acoperit toate
procedurile necesare Tntrejineriicorecte a spajiilor verzi, iar doarnna Gram
cunoa9te foarte bine un aspect cu privire la faptul ca ni s-a repro9at Tn

repetaterandurica nu am emis comenzilerespectandpas cu pas
procedurile. De exemplu, Tnainte sa tund iarba trebuia sa sap trandafirii.
Ne-am gestionat cum am putut. A fost un an foarte greu din punctul asta de

vedere. De aia in 2022 am venit cu o situa(ie reala. Cam asta este
necesitatea. Acum Tnfuncjie de presiunea care exista pe buget, bineTnjeles
ca data viitoare ...

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Nu, nu. Pe mine chiar ma interesa sa 9tiu care ar fi valoarea reala pe
serviciile astfel Tncat,serviciile de Tntretinere parcuri, astfel Tncat sa avem o
calitate mult mai ridicata faB de anul 2021, de asta Tntrebam, asta o data.
Cred ca asa cum am zis odata ce o sa avem aceasta analiza de care
vorbeam pe execujia pe aceste 11 milioane poate Ia ea adaugaji 9i ce ar
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trebui sa se TntampleTn2022 ca 9i servicii Tnplus sau calitate sau numarul
de cosiri de exemplu, nu 9tiu, astfel Tncat sa Tmbunatalimcu siguranla 9i sa
avem o certitudine ca daca alocam mai multi bani, se vor Tmbunatatisi
sewiciile. Asta e rolul comisiei noastre pana la urma, sa putem sa venim 9i
noi cu idei 9i sa Tntelegemlucrurile.

Cred ca a cerut cuvantul doamna consilier Gram. va rog, doamna
Gram.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Mul+umesc. Da, Tntradevar nu a fost Tntre+inutecorespunzator
parcurile anul acesta 9i 9i eu cred ca trebuie o suma mai mare, Tnsatrebuie

vazut 9i cum se gestioneazaaceastasuma. Experjiiconsideraca este
absolut necesar sa avem un plan de gestiune pentru fiecare parc, acesta
de ani de zile nu s-a facut 9i voiam sa vi Tntreb daca aji prevazut sa-I faceji
dumneavoastra sau sa contractaji servicii pentru a fi elaborate planurile de
gestiune pentru fiecare parc.

DoamnaPre$edinteCicealaAna Maria
Cred ca 1-amvazut la capitolul investitii, deci vom vorbi cand trecem
acolo, corect? Daca nu ma Tn9el.... de gestiune pentru parcuri.
Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana

La capitolul 20.30.30 alte cheltuieli cu bunuri §i servicii. Acolo este
cuprins. Noi am...
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
O.K., deci aveji in vedere.
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Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana

Da, sigur ca da. Avem Tnvedere, a9a cum aji solicitat 9i la 9edinja
anterioara 9i am !inut seama de propunerea Dvs. 91am cuprins Tn planul de
buget aceasta suma. Suma asta este doar o apreciere Tn momentul de

faP. Am gasit Tn legisla
Iia, de fapt Tn propunereade modificarea legii
spajiilor verzi aceste planuri de gestiune a spajiilor verzi, deci conjinutul
cadru al acestei documentaIii, din cate am vazut, legea nu a fost Inca
aprobata,dar din ce am citit, din cuprinsul cadru, injeleg utilitatea acestor
planuri de gestiune pentru ... parcuri.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
(;and au putut fi predate estimativ, daca alocam bugetul respectiv?

Domnul director financiar ALPAB Nitu Razvan
Tine de procedura de achizi jie, !ine de expertul care le Tntocme9te,

adica sunt factori pe care nu-i putem aprecia Tnmomentul asta.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
c)and va propuneji sa Ie aveji?
Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana
cat mai curand.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

§tiu ca pentru cele 3 PUZ-uri care sunt in curs de finalizare pentru
cele 3 parcuri Ci9migiu, Herastrau 9i Carol vor fi incluse aceste planuri de

gestiune,nu? in documentajiape care urmeazasa o primiji. Nu? Din
discujia pe care am avut-o pe Ci9migiu la primarie, la sediul primariei, a9a
9tiu ca speciali9tii spuneau ca aceste planuri de gestiune urmeaza sa fie
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parte din documentajia care vi se va preda, deci pentru trei parcuri Tn
prlnclplu...
Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana

Pentru cele trei parcuri, da, Ie vom avea mai repede. Daca se vor
finaliza mai repede PUZ-urile. Noi am prins Tn propunereade buget
finalizarea acestor PUZ-uri.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Aji cuprins sumele necesare pentru a finaliza cele 3 PUZ-uri?

Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana
Da, da, da, sigur ca da.
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Multumim.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Bun. Multumesc si eu. Oricum o sa revenim la zona de investitii cand
vorbim de PUZ-uri, Tnteleg ca acolo trebuie predate la multe dintre ele, dar

poate le luam pe fiecare Tn parte sa vedem cum sUm. Voiam sa trecem
mai departe cumva pe zona de prezentare a secjiunii de dezvoltare. Deci
avem diferenja aceea la Tntrejinere.La paza vad ca aji prevazut 20000
RON? 20 de milioane de lei, pardon.

Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana
Da, este vorba de o Tnjumata+irea posturilor de paza a9a cum au fost

ele aprobataTn planurile de paza anterior din anii trecuji, deci noi am
Tncercatsa Tnjumatalimpaza, dar va trebui facuta o alta expertiza 9i
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aprobate alte planuri de paza care vor fi depuse ulterior la secjiile de
polijie. Dar incercam sa ne limitam la aceasta suma. Deci e redusa.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Va trebui sa vedem cumva ce cuprinde 9i suma aceasta de 20 de
milioane de lei, cum aji ajuns Ia ea.
Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana

Am injumatalit paza din ultimul contract de paza Tncheiatde ALPAB,
deci nu in anul asta, in anii trecuti au fost alte ...

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Cu CompaniaMunicipalade Paza?
Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana

Da, da, cu Pazaa fost ultimul,da.
Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Oare nu erau serviciilesupraevaluateca pre!? fmi aduc aminte ca
totu9i aveau ni§te tarife foarte mari aceste companii municipale pentru
diverse sewicii, inclusiv cea de paza. Adica asta e amintirea mea specifica.
Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana

Nu 9tiu. §tiu doar ca in momentul de fa@, un post de paza
Tnsemnandpersonal in schimburi ... mi de lei.
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Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

15 mii de lei lunar?
Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana
Un post, da. Da, da.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
§i cate ar trebui la jumatate sa fie?

Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana
in jur de 100 de posturi de paza cred ca am pus.

Doamna Pre$edinteCiceala Ana Maria
Am injeles. Deci asta ar fi cam jumatate din cat ar fi nevoie.

Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana

Din necesarul acela existent in planurile de paza aprobate 9i care se
regasesc Ia secjia de polijie.
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

fmi cer scuze, aveji in vedere 9i un sistem de supraveghere video?
ca discutasem despre utilitatea...

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Spunea domnul director Niju de CCTV in Herastrau mai devreme.

45

Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana
Ideal este sa se finanjeze acel proiect de iluminat 9i CCTV. Ideal.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Dar puteji totu9i sa includeji eventual achizijionareade camere de
supraveghere pentru toate parcurile? BineTnjelescamerele trebuie sa
cineva trebuie sa se uite pe video.

Domnul director financiarALPAB Nitu Razvan
Toate camerele, daca ajungem Ia un sistem integrat CCTV, trebuie
sa se descarce Tn dispecerat. 'in schimb, in Herastrau deja este o hotarare
de consiliu cu indicatorii tehnico-economicitreculi de consiliu cu privire la
aceasta investijie. Ceea ce ar duce Ia o economie foarte mare cu privire la
serviciile de paza.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

§i dispeceratul ar fi asigurat de catre Polijia Locala a Municipiului
Bucure9ti. De exemplu la Herastrau, cum e prevazut?

Domnul director financiar ALPAB Nitu Razvan

Nu e prevazut. Unclese va descarca. Probabil la Polijia Locala pentru
ca dan9ii au din cate cunosc un birou sau o secjie speciala pentru parcuri.
Cel pujin la sectorul 1 9i se ... tot ce Tnseamna parcuri Tn dispeceratul
Polijiei Locale.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Al Polijiei Locale Sector 1 spuneti.
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Domnul director financiar ALPAB Nitu Razvan
Da, dar acela9i lucru se poate Tntampla 9i la PLMB.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
§i aveji discujii cu cei de la polijia noastra locala pe zona aceasta?

Domnul director financiar ALPAB Nitu Razvan

... pentru ca anul trecut ni s-a taiat de la finanjarein integralitate
Nu poli avea o discujie pana nu ai o finanjare.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Da, corect, dar acum vorbim de propunereadumnevoastrade
finanjare, deci poate nu ar fi totu§i rau sa aveji din nou o discujie cu ei 9i sa
vedeli cum vad 9i ei, apoi sa veniji cu o propunere 9i Tnsensul acesta pe
investiIii, poate trebuie sa alocam deja, daca decidem sa facem Tnfelul
acesta lucrurile, va trebui sa suplimentam probabil 9i bugetul polijiei locale

fiindca n-o sa platili dumneavoastraoamenii din dispeceratci va fi din
bugetul celeilalte

institu Iii. insa achizijia

de camere va fi din bugetul

dumneavoastra, montarea, tot ce Tnseamna.

Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana
Din cate am Tnjeles,9i personalul politiei locale este foarte redus 9i
nu 9tiu daca personalul actual, dan§ii ar putea sa...
Doamna Pre$edinteCicealaAna Maria
Sunt mai multi decat la ALPAB, sunt vreo 400
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Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana

Nu §tiu exact.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Cu sigurantazonaaceastaa fost foarte,cum aji spus 9i
dumneavoastra,
nu aji asiguratpazaTnparcuriTnacestan 9i au fost
nenumarate sesizari de la cetajeni, sigur au fost 9i pentru parcurile care na
sunt in gestiunea ALPAB, eu am tot primit pentru IOFt,sesizarti, dar au fost
9i foarte foarte multe sesizari pentru Parcul Tineretului, Ci9migiu, Herastrau
9i a9a mai departe.

Bun. Deci asta referitor la suma aceasta de 20 de milioane RON pe
paza. Poate nu e au sa va uitali sa vedeji cum a fost calculata pe ce era
Tnaintela compania municipala 9i o sa ma uit 9i eu pe postul respectiv, deci
15000 RON spLIneIi pe un post de paza cu doua ture, decl practic ar fi ...
Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana

Doua ture, deci patru oameni asigura permanenja la un punct de
lucru.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Cumva trebuie sa rezolvam 9i problema asta cat mai repede.

La reparaIii curente avem 15 milioane RON. Aici care este viziunea
dumneavoastra?Care sunt cele mai urgente reparajit?Aji spus de aleile
din parcuri.

Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana

Da, locurile de joaca de care am vorbit mai devreme,lucrari de
reparatii automatizare Satul Francez, partea de automatizare de la centrala

termica ce deserve§te Satul Francez pentru cuplarea generatorului este
foarte veche 9i nu mai este funcjionala 9i de aceea este necesara reparare
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tabloului de automatizare 9i repozi+ionarea generatorului 9i reconfigurarea
cablurilor de conectare. Asta ar fi 150000 RON aceasta lucrare de repara;ii
automatizare Sat Francez, lucrari de reparajii la fantani Tineretului, Regele
Mihai la Expoflora 9i Crinul s-a cumprins o valoare de 450000 RON pentru

repararea acestor fantani, este necesara refacerea bazinelor, repararea
pompelor, ventila+ia din stajiile de pompare pentru punerea Tn funcjiune a
acestora, lucrari de reparajii la lacul mic din parcul Ci9migiu, trebuie Bcuji
perejii deoarece sunt pierderifoarte mari de apa. Alimentarea se face de la
rejeaua de apa potabila a ora9ului cu costuri foarte mari. Din cauza acestor
pierderi de apa, lacul mic a fost !inut gol anul acesta TnCi9rnigiu.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Am gasit. La pagina 23 din propunere. A9 vrea eventual sa avem 9i o
defalcare pe suma aceasta de 14.900.000 RON, fiindca sunt enumerate

practic toate lucrurile, dar nu sunt puse sume Tn dreptul lor. Aici sunt
incluse 9i DALI-urile pentru...?
Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana
La reparatii curente acuma.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

A, deci reparajii curente suma aceea de 3 milioane. Nu e cuprinsa
aici

Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana

Da. 3 milioane.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Dare cuprinsaTncele 14, corect?
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Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana
Nu 9tiu Ia care 14 va uitaji Dvs.

Doamna Pre$edinte CicealaAna Maria

La pagina 22. La reparaIii curente 14.903.000lei pentru demararea
lucrarilor de repara Iii ale parcurilor administrate de ALPAB.
Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana

Imediat va spun. 10 milioane de lei la reparajii alei parcuri.

ReparaIii pentru fantani450 de mii de lei, pentrulodcurilede joaca 3
milioane 163 daca nu ma Tn9el,3 milioane 143, reparaIii stalpi fotovoltaici
in Parcul Tineretului 9i lzvor exista ni9te fotovoltaici ai no9tri Tn afara de
iluminat despre care am vorbit ca este la compania de iluminat 9i aicea ...
de ni§te reparajii apreciate Ia un maxim de 450000 RON.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Am Tnteles.

Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana

Deci ar fi 250 de sta:pi in Parcul Tineretului 9i 100 de stalpi Tnparcul
lzvor existenji, care necesita reparajii. ... de reparajii, sistemele de iriga4ii
9i instalaIii de udat, deci pentru sustemele de irigajii existente sunt
reparatii estimate la 300 de mii de lei, lucrari de reparaIii instalajii apa 9i
canalizare pe circuitul turistic Floreasca – Tei, proiect cu fonduri europene
de care s-a ocupat Primaria Capitalei 9i a fost predat catre ALPAB Tn2019,

proiectula fost predat fara instalajiide apa 9i canalizare,dupa care
racorduri la instalajiile exterioare de apa 9i canalizare 9i Tn momentul Tn
care au fost executate bran9amentele 9i racordurile, s-au observat pierderi
mari de apa precum 9i faptul ca rejeaua de canalizare din zona zagazului,
pe malul lacului Flroeasca nu a fost prelungita pana la rejeaua de apa a
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ora9ului, ar fi vreo 10 metri de rejea de canalizare care trebuie facut pentru

a putea utiliza ci9melele.Deci Tn zona parcului Bordei sa spun, pe malul
lacului, pe strada zagazului, malul stanga al lacului Floreasca.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Am injeles.

Au Tntrebaricolegii pe zona de funcjionare sau trecem la investijii
propuse?

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
La repara Iii voiam sa Tntreb, aici pe sisteme de irigare, eu oare
aceasta m-am intalnit cu reprezentanji ALPAB §i de la companii, Compania

Parcuri9i Tncercamsa vedem care e solujia de irigare9i am Tnceputcu
Parcul Ci9migiu 9i era un haos total pentru ca nu se 9tia care e sistemul de
irigare, adica nu se 9tia pe unde trece, care sunt gurile de alimentare, pe

unde iese 9i voiam sa vi Tntrebaji prevazutceva pentru asta? Irigarea
spatiilor verzi Tnparcuri.
Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana

Am prins ni9te lucrari de irigaiii pe investijii. De exemplu Tn parcul
Carol, unde avem proiectul 9i practic ar fi doar partea de execujie. iI gasili
in tabelul de investijii. La capitolul proiecte de investiIii Tncontinuare.
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

O.K., dar de reparatsistemelede irigare existente?
Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana

Da, am prins aceasta suma de 300 de mii lei pentru reparatii instalajii
de irigat, evidenla bineTnjeles.
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Doarnna Consilier Gram Anamaria Alina

Mie mi se pare foarte important sa udam parcurile prin aceste
sistemede irigare, nu sa intramcu ma9inicare polueazaca 9i cum am fi
Tntr-unde§ert, adica noi putem sa avem acces Ia apa in interiorul parcului.
Nu trebuie sa venim cu camioanecu acele rezewoare gigantice de apa 9i
sa poluam parcul 9i sa udam din rezervoare. Asta e opinia mea.
Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana

Da, a§a este. in prezent se folosesc cisterne pentru udat parcurile.

Sigurca vremsa dezvoltamrejeauade irigaIii 9i sa reparamceeace
exista. Dar sunt foarte pujine zone cu irigaiii in acest moment.
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

§tiu ca s-a facut o investijie 9i Tn Parcul lzvor. Este funcjional acel
sistem de irigare? injeleg ca ALPAB-ul a platit, a semnat 9i recepIia, dar nu
e utilizat.

Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana

Dar nu exista o investijie in parcul lzvor. Cel mult reparajia unei
instalaIii vechi. Deci nu avem investijii. 'in ultimii ani, cu siguran@ nu a fost
nicio investijie de acest gen.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Poate este mai veche, nu 9tiu. Mi s-a spus de catre cei de la
companie ca s-a facut o investijie in parcul lzvor. O.K. A9 vrea sa verificaji

ce sisteme de irigajii aveji 9i sa prevedeji reparaIii pentru a deveni
funcjionale, va rog frumos.
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Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana
Da, mie Serviciul Tehnic asta mi-a propus pentru anul 2022, suma de
300 de mii de lei pentru reparajii curente a instalajiilor de irigat existente.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Bun. Haideji sa Tncepemsa vorbim de propunerile pentru investijii. §i
sa le luam pe rand.

Deci prima ar fi exact sistemul acesta de irigaIii in parcul Carol I
execujie, avem un 4057000 lei, deci aici se va reface total sistemulde
irigajii din parc sau despre ce este vorba?
Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana
Este o investijie noua. Nu este sistem de irigajie. Este facut proiectul.
U rmeaza doar execujia.

Doamna Pre$edinteCicealaAna Maria
Apoi parte de ma9ini, echipamente 9i mijloace de transport 2550000
lei care prinde mai multe SLIme.Avem barca agrement 100 de bucali, asta
ar fi vreo 600 de mii de RON, aici care e nevoia de fapt?
Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana

Toate ambarcajiile existente la ALPAB sunt foarte vechi §i este
necesar sa achizijionam ni9te barci de agrement noi, mai ales ca acum
dupa finalizarea proiectuluicircuit turistic Floreasca– Tei, avem pontoane
9i debarcaderr neutilizate. Deci este necesar sa suplimentam numarul de
barci

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Pe ce lacuri ar funcjiona?
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Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana
Floreasca 9i Tei speram sa ... Deocamdata anul acesta am mers pe
Herastrau.

Doamna Pre$edinte CicealaAna Maria
Deci astea ar fi cele 100 de barci. Apoi ar fi nava pasageri $i ... 1
milion 119.

Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana

Da, este o nava de pasageri.

Domnul director financiar ALPAB Nitu Razvan

Pentru ca navele de pasageride la ALPAB sunt de la 1970. Deci ele
sunt depa9ite 9i noral §i fizic 9i tehnic 9i ...

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

cate funcjioneazaacum?
Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana

Doar Tn Herastrau le-am folosit anul acesta. Au funcjionat 2 in anul
2021

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

gi vreii sa achizijionaji una noua?
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Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana

Da, da, da.
Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

O.K. Apoi avem sistem de calcul 25 de bucali – 118 mii lei. Ce
reprezinta?
Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana

Calculatoare 9i laptopuri. Majoritatea au fost din 2010, 2011. Deci
calculatoarele pe care le folosim Tnmod curent. Personalul TESA.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Hidrobiciclete 50 de bucali? Nu sunt cam multe, avand Tnvedere ca
luaji 9i 100 de barci? cate hidrobiciclete avem acum?
Doamna Director GeneralALPAB Balcu Balcu Roxana
Putem sa punem 9i pe Tineretului 9i pe Carol.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Scuze, dar nu vi s-ar parea oportun sa concesiona li §i sa Tncasam
bani din concesiune? sa se ocupe companii private de Tnchiriatbarci 9i noi
sa Tncasam o redeven@?

Domnul director financiar ALPAB NiIu Razvan
ALPAB nu poate concesiona. Se poate asocia Tnparticipajiune.
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Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
E O.K. 9i asociere Tnparticipajiune. Ceea ce faceji in unele parcuri. in
Ci§migiu nu-i a9a?
Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana

'in Ci9migiu, da.
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Nu 9tiu, poate 9i colegilorli se pare oportun mai degrabadecat sa
cumparam noi toate aceste echipamente,ar fi de luat Tn calcul aceasta
varianta.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Nu 9tiu veniturile acelea prognozate,9 milioanede lei, apropo de
execujie, pe venituri, care a fost execujia la venituri proprii?

Domnul director financiar ALPAB Nitu Razvan

Anul acesta ALPAB a reu9it sa supraviejuiasca pentru ca a facut
venituri mai mari decat a preconizat, 9 milioane 9i ceva.
Doamna Pre$edinteCicealaAna Maria
St de unde provin ele de fapt?
Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana
Din contractele de asociere
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Domnul director financiar ALPAB Nitu Razvan

Asociere, Tnchiriere,taxe.

Doamna Pre$edinteCiceala Ana Maria

Cred ca ar fi de analizat sa vedem versus veniturile pe care le
realizam acum din barci, hidrobiciclete, vapoare, dar 9i avand Tn vedere 9i

celelalte acorduri pe care le-aji avut, cum s-au derulat ele, care au fost
problemele, sa luam Tncalcul ce spune doamna consilier. sa vedem plusuri
91rnlnusurl.

Trecand mai departe pe investijii, sistem integratde avertizare civila
pentru inundajii - un milion trei sute optzeci 9i opt de mii RON.

Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana

Da, este vorba de faptul ca avem Tnadministrare noua baraje pe raul
Colentina, Mogo9oaia, Straule9ti, Grivita, Baneasa, Herastrau, Floreasca,
Tei, Pantelimon 2 9i Cernica, acestea conform legislatiei Tnvigoare pentru
aparare Tmpotriva inundajiilor, trebuie dotate cu sirene, cu mijloacele de

avertizare,care sa poata fi puse Tnfuncjiune 9i de la distanla de catre
dispeceratul ISU Bucure9ti– llfov, deci Tncaz de inunda+ii,persoanele care
locuiesc Tn apropierea lacurilor 9i pot fi afectate de inundatii, vor trebui
atenjionate prin aceast sistem de alarmare 9i eventual de dispunere direct
de la comandamentul de aparare Tmpotriva inundatiilor a diverselor
rnanevre de acjionare a stavilor de la baraje, deci Tn caz de viitura sau de

fenomenede ruperea unui baraj de exempludin amontesa poatafi luate
masuri de pregolire 9i siguran@a ceta+enilor,deci pentru aceasta lucrare
este suma prevazuta.
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Acuma este un angajat al ALPAB care este permanent acolo, adica
aveji ture, aveji angajaTicare stau Tnture la fiecare baraj?
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Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana
A9a este. La cele noua baraje pe care le administram avem program

de lucru Tn ture, practica Tn mod normal patru angajaji ar trebui sa fie
angajaji la cate un baraj sau mai degraba noua oarneni la doua baraje ca
sa putem asigura permanenja.in acest moment avem un deficit de
personal, deci din personalul necesar la barajele, ne lipsesc 7 oameni,
motiv pentru care nu avem asigurata permanen
Ia. Avem unele ture
neasigurate, am Tncercat sa diminuam turele de zi la program de 8 ore, mai
ales ca nu avem nici paza. Am !inut seama ca nu vom mai prevedea paza

la baraje, de9i sunt puncte de importan@strategica 9i asigurarea de
personal hidro, deci muncitori calificaji cu atestate de operatori hidro.
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
§i sistemul asta integrat de avertizare, se poate 9i de manevrare la
distan@?Adica vreji sa nu mai aveji ace9ti angajaji in ture?
Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana
Nu. Asta este imposibil. Chiar daca s-ar putea, s-a mai pus problema

cu caliva ani in urma a unei investijii de manevrarede la distanIa a
descarcatorilorbarajelor, oricum trebuie asigurata 9i prezen@ umana
pentru ca aceste aparate pot furniza ni9te date eronate, de exemplu sa
apara un plutitor care sa indice pe aparat ca a crescut apa din lac jurnatate

de metru 9i sa fte clar un plutitorcare sa ajunga Tnzona de masura. §i
atunci s-ar crea Tn mod artificial panica 9i s-ar lua ni9te masuri de pregolire

a lacurilorcare nu ar fi reale, deci oricum un om fizic va trebui sa stea la
acestepunctede lucru.
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

O.K. Deci e doar pentru sirene, doar pornire sirene de la distanA.
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Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana
Doar pentru sistem de alarmare a popula+iei.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Scuze, dar de ce nu se poate face prin Roalert? De ce ne trebuie
sirene fizice care sa dea alarma?

Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana

Aceasta este prevederealegislativa de asigurarea acestor sisteme
de alarmare a populatiei.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Ca sa audi populajia care e in jur. sa se retraga din zona aceea.

Doamna Pre9edinteCiceala Ana Maria
Sunt convinsa, dar Roalert cand se porne9te, chiar se aude.
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Pentru cei care nu au telefonul.

Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana

Este obligajie legala.

DoamnaPre$edinteCicealaAna Maria
De acord. Tou9i a9 vrea sa vad cum aji ajuns la suma aceasta. Mi se

paredestulde mare.
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Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana
Avem o oferta. O sa mergem oricum pe licitajie. Se va veni oricum cu
oferte de la firme specializate, care fac astfel de sisteme de alarmare.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Ma refereamce cuprinde efectiv?
Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana

Un panou de comanda Ia ISU, un panou de comanda Tn cadrul
serviciuluiTntrejinerelacuri de la ALPAB, precum 9i la fiecare baraj Tn
parte, ni9te sisteme de masura care sa transmita informatii la distan@ cu
privire la nivel de apa, la orice alte situa+iicare pot aparea de pericol 9i este

un sistemreglernentatde aceastalege, nu este inventatde noi, asta se
cere 9i asta am propus spre aprobare Consiliului.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Am injeles. O.K. Mai vorbim despre asta.

A9 vrea sa ne grabim pujin pe partea de investijii. vad aici 9i SF-uri
pentru diverse obiective. Rejea apa, canalizare Parc Floreasca, amenajare
peisagistica a parcului Centenarului, despre ce este vorba la parcul
Centenarului?

Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana
La parcul Centenarului a fost un concurs de solutii Tn anul 2019 daca

nu ma Tn9el.
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Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Dar unde este? in Parcul Tineretului?

Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana

Nu. Este pe langa Academia Militara. A fost prin administrare ALPAB

in anul 2017, a fost o ... de achizijii publice,concursde soluIii, in anul
2018, a fost o comisie care a stabilit ca9tigatorulproiectului.Proiecteleau
fost expuse spre jurizare Tnsala de consiliu a viceprimarului de atunci de la

Primaria Capitalei, juriul a desemnat ca9tigatorulconcursului de solujii,
ALPAB a Tncheiat un contract de proiectare cu firma ca9tigatoare a acestui
concurs de solujii. Contractul a avut valabilitatea pana Tn31.12.2020, s-a
recepjionat studiul de fezabilitate 9i s-a objinut avizul comisiei tehnice Tn

anul 2020, s-a predat 9i documentajia tehnica pentru autorizajia de
construire Tn iunie 2020 9i s-a depus cerere pentru objinerea autorizajiei de

construireTniunie 2020.

Doamna Pre$edinteCiceala Ana Maria

O.K. §i surna asta de 95 de mii de lei e prevazutanumai pentru SF
vad. Nu pentru execujie.

Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana

Cred ca e o eroareaici. SF-ul a fost predat.E parteade DTACcare
nu s-a achitat.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
La ce va referiji cand ziceli SF ciorile din zona Ci9migiu?
Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana
Este unul din cele 3 proiecte stabilite de catre DirecIia .. .
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Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Bugetarea participativa?

DoamnaPre9edinteCicealaAna Maria
E vorba de SF sau de tot proiectul? Execujie, nu de SF, nu?
Doafnna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana

Este studiu de fezabilitate.A9a ni s-a recomandat9i aceasta este
suma. Este o valoare foarte mare. Asta nu s-a transmis 9i asta am introdus
in buget. Ni s-a transmis de la Direcjia ONG-uri.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Pai atunci va pot lamuri eu. E vorba de Tntregproiectul. Deci nu e
vorba de un SF ci de Tntregproiectul. Plan + execujie. E un proiect pentru a
le face sa nu mai stea TnParcul Ci9migiu. Nu are nevoie de un SF ca atare.
Trebuie pus la o alta categorie proiectul acesta. Nu la investiIii. Haideji sa
ma informez 9i eu de la Direcjia de ONG-uri cum arata proiectul celor de la
Parcul Ci9migiu 9i Tntre timp vorbiji 9i dumneavoastra. Nu cred ca e vorba
de un SF.
Mai departe avem SF infrastructura pentru biciclete, marcaje, parcari
9i stajii de reparat.
Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana
De asemenea, unul din cele 3 proiecte ...

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Asta pentruparcuri?
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Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana

Nu prin parcuri. Directia de Transporturi din PMB 9i ALPAB sunt
responsabile pentru implementarea acestor proiecte.
Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Am injeles. §i apoi sunt sunt foarte multe expertizetehnice pe
locurile de joaca despre care ne-aji spus, DALI-urile respective. §i PUZurile la parcuri. Aici cred ca are mai multe informajii doamna Gram.
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Doamna directoare ar trebui sa aibe

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Ar trebui predate documentajiile? injeleg ca sunt gata.
Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana

Nu sunt gata. Noi avem contractele, care sunt sistate pentru ca nu au
fost bani Tn anul 2021, urmand sa le reluam dupa aprobarea Tn buget 9i sa
le finalizam. Suma pe care am prins-o la fiecare PUZ Tn parte e conform
contractu lui.

Doamna Pre$edinte CicealaAna Maria
lar pentru PUZ-urile lacurile Floreasca 9i Tei, acesta e un PUZ nou?
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Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana

De asemenea,este Tn derularecontractul.Tot a9a din 2019 sau
2020. 2019 ramas Tntr-oanumita etapa, urmand ca diferenja s-o cuprindem
Tn acest an.

DoamnaPre$edinteCicealaAna Maria
Totuji ce nevoie? Se construie9te ceva Tntacuri sau pe Hrm?
Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana

Nu. E pujin invers. S-a facut proiectul ... fi facut PUZ-ul anterior. Qi
PUZ-ul s-a comandat dupa poriect.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Care mai este sensul acestui PUZ? Banuiesc ca nu vreji sa demolaji
tot ce s-a construit pe bani europeni.
Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana

Noi nu. sa speram ca 9i domnul arhitect 9ef nu vrea nici dansul. Nu
9tiu. Noi nu vrem sa demolam. Vrem sa Tntrejinem, dar ...

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Cine v-a recomandat? Domnul arhitect 9ef sa treceti PUZ-ul acesta Tn
buget?

Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana
Este trecut. Este contractul din 2019
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DoamnaPre$edinteCicealaAna Maria
Dar nu vad sensul lui. §i vad ca nici nu s-au cheltuit bani pe el
deocamdata, nu?
Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana

S-a cheltuit o suma mica. Valoarea totala 1 milion 23, valoare
decontata pana acum 20 de mii de lei. Pe avize probabil s-au luat pana
acurrl.

Doamna Pre9edinteCiceala Ana Maria
Care ar fi sensul acestui PUZ?

Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana
Sensul ar fi ... in momentul Tncheierii contractului, deci cu siguran@

are o noM de fundamentare.

Doamna Pre9edinteCiceala Ana Maria
Eu nu 9tiu acum care este. Dumneavoastra 9tili?

Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana

S-a contractat dupa proiectul Floreasca Tei. Probabil ca trebuia
Tnainte de .., De ce nu a fost Tnainte, nu 9tim.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Am injeles ca nu a fost facut Tnainte.Dar de ce este facut acum?
Careeste scopul lui?
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Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
De a intra in legalitate ulterior?
Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana
Pentru a certifica 9i existenja acestui proiect.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
O.K. Cred ca trebuie sa mai vedem aici legal daca se poate face asta
totu9i. Sunt DALI-uri pentru lucrari la sere?

Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana

Da. ReparaIii capitale. La sere, da. La sera Herastrauchiar a fost
TntocmitadocumentaIia, doar ca nu a fost platita. Din cauza ca nu s-a putut
objine un certificat de urbanism. Direcjia de Urbanism din PMB nu a emis
certificatul de urbanism 9i proiectantul nu a putut elabora documentajiile
pentru objinerea avizelor conform certificatului de urbanism, Din acest
motiv nu i s-a platit...

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Am injeles. §i apoi aveji un DALI care injeleg ca e prevazut deja §i
contractat, Tntreb numai, reabilitate peisagistica a parcului istoric Regele
Mihai, la Herastrau.2496000?

Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana

Da. Este un contractcu Companiade DezvoltareDurabila pentru
cele 3 parcuri istorice. Pentru Parcul Carol documentajia a fost Tn2020, s-

au platit la Tnceputulacestui an acei 515 rnli despre care am vorbit la
Tnceput de anul trecut s-au platit la Tnceputul anului. Pentru parcul
Herastrau documentajia a fost transmisa, dar nu a fost aprobata de comisia

de ... au fost facute ni9te observaIii care ... adica proiectan
Iii trebuiau sa
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modifice anumite aspecte stabilite de comisia de recepjie a ALPAB. Aceste
modificari n-au mai fost facute 9i practic documentajia nu a fost platita 9i nu
a fost corectata.

Doamna Pre$edinteCiceala Ana Maria

§i pentru Parc Tineretului?Aici banuiescca nu au fost deloc facute
din ce vad. A, nu. Scuzaji-ma. Aici e vorba numai de fantana ornamentala.
Deci reabilitarea peisagistica a fost Ia feI un contract cu Compania de
Dezvoltare?

Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana
Nu, nu, nu. Nu a fost. Decat pentru parcul C;i9migiu 9i Herastrau.

Doamna Pre9edinteCiceala Ana Maria
§i la Ci9migiu s-a predat documenta jia?

Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana

Este predatadin 2019. Trebuiemodificata,dar nu are cine s-o
modifice. Au fost transmise adrese catre Compania de Dezvoltare Durabila
sa modifice documentajia 9i nu a modificat-o, nu a transmis-o.

Doamna Pre$edinteCiceala Ana Maria

Dar la Parcul Ci9migiu aji predat catre Direcjia de Investijii de la
PMB.

Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana

Numai PUD-ul. Se discutase 9i despre amenajarea peisagistica, dar
fiind situajia asta cu documenta Iia, practic nefinalizata, n-a mai predat-o,
este inca la noi, dar nu 9tim cum o sa continuam investi Iia.
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Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Avea doamna Gram o Tntrebare.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Mullumesc. Aji zis ca aveji contract cu Compania de Dezvoltare
Durabila. Din cate 9tiu, e in insolvenji, nu?
Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana

Da. Am avut un contractcare a expirat, dar da, dan9iiau elaborat
documenta Iia.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
§i a fost predata? Adica mai e ceva Tnderulare cu ei? Mai trebuie sa
execute ceva sau nu?

Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana
Trebuie sa faca modificarile stabilite Tnjustijie. Atat.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
§i aji discutat? Pot sa faca asta?
Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana
Noi le-am trimis adresa, adica la vremea respectiva, dupa finalizarea
procesului, dar nu au raspuns de niciun feI. Trebuie stabilit cum continuam.
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Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

§i la Parcul Tineretului reparatii capitale, spuneaji data trecuta ca
trebuie sa modificali indicatorii? vad ca e prevazut un buget de 3 milioane
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Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana
Podul din Parcul Tineretului. Trustul de cladiri metropolitane.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Acela macar nu e in insolvenA.
Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana

Nu este, dar inca nu am incheiat contractul.Am avut intenjia de a
Tncheia acest contract, dar a venit cu o oferta mai mare. Depa9ea
indicatorii aprobaji. Propunerea dumnealor a depa9it valorile la proiectare,
asisten@ tehnica 9i organizarea de 9antier. Deci nu la materiale sau alte
aspecte de acest gen privind executia. in adresa pe care ALPAB le-a facuto cu privire la depa9irea valorilor aprobate, a9teptam un raspuns sa ne

justifice, sa ne defalce cumva aceste sume propuse de dan9ii care
depa9esc valoarea indicatoriloraprobaji. inca nu am primit un raspunsTn
sensulacesta.

Doamna Pre$edinteCiceala Ana Maria

Deci aici, dupa ce veji primi raspunsul,solutia ar fi o hotararede
consiliu de actualizare a indicatorilor sau care ar fi pasul urmator?
Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana

Daca vom primi un raspuns, ar trebui modificaji prin hotarare de
consiliu. Daca nu, o alta varianta ar fi o procedura de achizijie in anul
urmator
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Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Care va dura mai mult. Trebuie sa cantarim totu9i beneficiul public 9i
sa vedem daca explicajiite respective pe mariri de indicatori sunt justificate

sau nu.
Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana

Da. intr-adevar ce ne-au spus doar telefonic, nu printr-o adresa
scrisa, referitor Ia prejul propus de dan9ii pentru organizarea de 9antier, au

justificat faptul ca suma de 15 mii care era cuprinsa in proiect nu acopera
decat Ia un post de paza, 'in momentulin care s-a facut proiectul, exista
paza Tnparcuri. Deci proiectantul care a Tntocmit devizul general nu a !inut

seama ca ar trebui angajata paza pentru organizareade 9antier 9i atunci
de aici ar fi aceasta...

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Trebuie sa vedeii, doamna director 9i sa luati o decizie cat mai
repede pentru ca podul acesta n-a beneficiat de nicio reparajie anul acesta
9i 9tili ca are probleme importante. Nu ne putem permite riscul.

Bun. Daca mai aveji dumneavoastraceva' de adaugatsau colegii.
Vom continua cu siguran@ discuIia, dar momentan va muljumim tare mult

ca aji'transmis documentele 9i ca ag fost alaturi de noi sa incepem sa
discutam pe baza lor.
Atunci ca pa9i urmatori, va vom transmitem imediat ce centralizam

Tntrebarilecolegilordaca mai sunt, rugaminjilede detalierepe diverse
capitole, atat la execujie cat 9i la buget propus 9i probabil ca urmatoarea
intalnire va fi totu9i Tn luna ianuarie,dar cat mai la Tnceput,astfel Tncatsa
aveji Hmp sa faceji toate documentele, sa vorbim efectiv pe documente
actualizate, daca ele sunt. Asta ar fi o rugaminte catre dumneavoastra.
Daca actualizaji in urma discujiilor cu executivul propunerile de buget, sa le
transrniteji 9i comisiei ca documente actualizate. Cu siguranla noi vom
vorbi de obiective, servicii, calitate 9i produse ale muncii oamenilor, Tnsa
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sigur ne uitam 9i la cifre fiindca sunt banii ceta+enilor9i le corelamtot
timpul. Cam asta este din punctul meu de vedere oportunitateadar 9i

challenge-ul nostru sa facem demersul acesta Tmpreunacu
dumneavoastra. Acum eu as vrea din tot sufletul sa avem la anul servicii tot

mai bune de Tntrejinerea
parcuri dar 9i sa realizamdin investijiilepe care
dumneavoastra le-aji propus, sunt cateva foarte importante, nu numai
planul acela de gestiune a parcurilor, dar daca le-am avea la sfar9itul

primului semestru, a9 zice ca ar fi un pas mare Tnaintepentru ALPAB 9i

toate celelalte investitiide care am vorbit chiar cele propuse de
dumneavoastra, in barci 9i ambarcajiuni 9i a9a mai departe, dar 9i
documentajii pe baza carora se pot efectua lucrari, daca la parcul Carol
avem o documentajie peisagistica predata, eu a9 zice ca ar trebui inclu9i 9i
buget de de execu+iepe baza ei.
Doamna Director General ALPAB Balcu Balcu Roxana

Ma scuzaIi. intai aprobaji indicatorii.
Doamna Pre$edinteCiceala Ana Maria
lar pentru amenajarile celorlalte parcuri, pentru Ci9migiu de exemplu
dar 9i pentru Herastrau 9i Tineretului, viziunea noastra, cel pujin a USR
este sa avem concursuri de solu+ii pe baza carora sa se arnenajeze, a9a
cum aji spus 9i dumneavoastra la parcul Centenarului ca s-a facut Tntrecut.

§i aceste concursuritot de catre ALPAB ar trebui facute, a9a Tncatpoate
data viitoare Tntretimp va gandiji 9i discutam data viitoare 9i de partea
aceasta ca viziune zic ca sa putem lua o decizie Tncomisie dar 9i apoi Tn
discutiile cu executivul.

Bun. Daca nu mai sunt Tntrebaride la colegi sau alte aspectede
lamurit va transmitem cum spuneam 9i Tn ianuarie undeva pana Tn 10
ianuarie a9 vrea sa convocam din nou Tmpreunacu colegii Comisia pentru
a relua discujia cu dumneavoastra 9i va mul+umescpentru participare.
O zi buna sa aveji 9i mult spor acum pe final de an.

Pentru colegi, mai avem inca un punct pe ordinea de zi de azi,
discu jia

pe marginea bugetului

propus

de catre

Direc jia

de Mediu.
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Dumnealor au trimis documentajii de propuneri pe partea de investijii 9i pe
partea de funcjionare a Direcjiei, Tnsanu au putut sa participe astazi fizic la

intalnirea noastra. Ce pot sa va spun, fiindca m-am uitat pujin pe
propunerile lor este ca am o prima Tntrebare legata de registrul spajiilor
verzi 91anurne de ce nu a fOBtfacuta macar evaluarea pe registrul spajiilor
verzi achizijionat Tn 2011 anul acesta, chiar daca execu+ia pare ca este pe

2000 de lei din 2000 de lei, de fapt a fost facuta o rectificarebugetara
fiindca inijial bugetul era pe credite bugetarede 2 milioanelei anul acesta

9i nu s-a derulatde fapt din ce observdin materialeletransmisede
dumnealor nimic. Asta pe partea execu+ie9i calendar pe care I-am am
cerut pentru formularea unui nou registru de spajii verzi iar pe alte achizijii,
va rog 9i pe dumneavoastradaca aveji Tntrebarisau pe investijii pe care
doresc sa le faca, mi-au ramas din discujia de mai devreme pe raportul de
calitatea aerului achizijia de senzori de camere pe care dumnealor nu le-au
inclus Tn buget, de asemenea panourile respective care ar trebui incluse Tn
buget pe propunerea doamnei Gram, sa vedem cam cat ar costa in
estimarea dumnealor 9i camerele acelea de montat pe stalpi pentru a
semnalizazonele cu fum 9i degajaride fum. Asta ar fi pe discu+iade mai

devreme, dar daca aveti 98 dumneavoastraalte sugestii referitoare la
materialelelor, oricum va voi ruga sa transmiteji tot a9a catre domnul
asistent cereri catre Directia de Mediu de clarificare a anumitor spajii

bugetare9i de clarificarea anumitorsume, de investijiidaca sunt sau
propuneri de includerea unor obiective de investijii de catre Direcjia de
Mediu, altfel dumnealor nefiind prezenji, vom avea prezentarea lor data
viitoare, in comisie. §i daca nu sunt remarci din partea colegilor, a9
propune sa Tnchidemcu acest punct, urmand sa le cerem din nou, pe langa

prezen@la urmatoarea discujie din ianuarie pe zona aceasta, si vina
totu9i cu omul care se ocupa de evaluareastarii sanataiii arborilor cu
tomograful pe care I-am achizitionat anul acesta, sa explice comisie cat de
cat cum funcjioneaza munca lui de teren Tnacest sens.
va muljumesc mutt pentru participare 9i efortul depus astazi.

Le mul+ume9te9i celor care ne urrnaresc live 9i celor care sunt
preocupaji de subiectele de mediu, parcuri, poluarea aerului, poluarea de
diverse tipuri, dar 9i dezvoltare durabila, T9ifac timp sa ne urmareasca 9i ne
vedem data viitoare. Urmatoare 9edin@a Comisiei de Mediu va fi Tnsa
Tnainte de luna ianuarie probabil pentru ca va mai exista cel pujin o 9edin@
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de Consiliu General,deci vom discuta ca de obicei pe subiectelede pe
ordinea de zi a 9edinjei de consiliu. Muljurnesc inca o data, salutare colegi,
spor 9i pe curand. O zi buna tuturor!

Pre9edinte,

Ciceala Ana Maria

Secretar,
Nic6Taie
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