
Proces - veFbal al 9edinjei Comisiei de Ecologie, protecjia mediului 9i
igienizare din cadrul CGMB din data de 12.01 .2022, ora 1 1

Prezenji: Ciceala Ana Maria, Nicolaie George, Purcarea Sorin, Gram
Anamaria Alina, Mure§an Manuela

Absen Ii: Florescu Adrian Constantin, Maxim Marius catalin, Stoica
loana, Comanici Ancuta Sorina.

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

Ordinea de zi: prima dezbatere cu ONG-urile pentru bugetul
Municipiului Bucuresti 2022 9i subordonate Tn domeniile mediu 9i protec jia
animalelor.

Au fost invita li la aceasta sedin Ia din partea Primariei Municipiului
Bucure9ti Directia de Mediu, ALPAB, ASPA, Gradina zoologica, Direc jia
Rela Iia cu ONG-uri (pentru bugetul finanlarii nerambursabile pentru ONG-
uri)

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Buna ziua, tuturor
Bine a+i venit la 9edinja Comisiei de mediu. Este prima din acest an,

asa ca va urez tuturor La multi ani si sa avem un an mai bun decat ultimii
doi. A9 vrea sa fim cat mai operativi astazi. va multumesc ca sunteti astazi
alaturi de noi, reprezentanji ai ONG-urilor care lucreaza Tn domeniul
protecjiei mediului 9i animalelor Tn Bucure9ti 9i ca aji raspuns invitajiei
noastre venite saptamana trecuta. Ca sa stabilim pujin care este formatul
Tntalnirii de astazi 9i scopul ei, in primul rand este o 9edin P a comisiei
preliminara Ia care v-am invitat 9i pe dumneavoastra pentru a avea un prim
feedback pe bugetul ALPAB 9i bugetul de investijii al Direcjiei de Mediu,
urmand ca dupa ce Primarul General publica proiectul de buget al
Tntregului municipiul dar 9i al subordonatelor, inclusiv al celor de mediu sa
facem din nou o 9edinla a comisiei de mediu cu consilierii prima data iar
apoi din nou cu dumneavoastra ONG-urile 9i sa invitam, sa Tncercam sa
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invitam 9i sa participe 9i cetajeni doritori de a-9i exprima un punct de
vedere pe acest subiect.

Acum, pentru a simplifica pujin, propun astazi ca mod de lucru, in
primul rand sa va Tnchideji microfoanele de Tndata ce aji terminat de vorbit
9i sa nu le deschideji daca nu vorbiji, ca sa ne putem auzi unii pe aljii, mai
ales ca suntem, Tntr-o dezbatere care se va Tnregistra 9i publica apoi pe
website-ul primariei, ca 9i toate celelalte. 2). Pentru interven Iii, sa va
Tnscrieji pe chat-ul de webex cu Tnscriere la cuvant. Le voi vedea 9i va voi
da cuvantul Tn ordinea Tnscrierilor la cuvant. Nu vom face ca anul trecut
cand au avut prioritate consilierii, cel putin nu in aceasta 9edinla.

va propun sa Tncepem pe institujii, adica sa vorbim prima data
despre bugetul ALPAB ca idee, apoi sa trecem la Direcjia de Mediu unde
cred ca aji primit propunerile de investi+ii in aceast nou an, iar apoi sa
trecem la Direcjia ONG-uri. Ar trebui sa mai fie alaturi de noi §i ASPA, at
carei buget deocamdata a fost primit de catre consilieri, dar nu 9i de catre
dumneavoastra, a fost trimis in aten jia comisiei noastre §i oricum nu este
bugetul propus de primar. Bugetele acest6a pe care dumneavoastra le-ay
primit vineri sunt bugetele trimise Tn cadrul Comisiei de Mediu de catre cele
doua institujii 9i au fost discutate deja 9i prezentate Tn cadrul comisiei Tn
noiembrie 9i decembrie anul trecut. Urmeaza apoi, conform calendarului sa
avem o dezbatere publica conform legii cu dumneavoastra cum spuneam
odata ce in Comisia de mediu am mai avut o dezbatere Tmpreuna cu
consilieri 9i abia apoi vom face dezbaterea finala Tn Comisia de mediu
pentru adoptarea unui aviz pe bugetul propus, amendamente 91 a;a mai
departe. cand luaji cuvantul, va rog sa menjionaji din partea carei
organiza Iii sunteji. Doamna Calistru are o Tntrebare preliminara.

Doamna Calistru Elena – Funky
Buna ziua. La mulji ani tuturor 9i din partea mea. Ma bucur sa ne

vedem. Am o Tntrebare referitoare la calendarul de adoptare. Teoretic
astazi sunt cele 15 zile de la publicarea bugetului de stat in Monitorul
Oficial 9i ar fi trebuit sa vedem deja bugetul. Nu e o Tntarziere neobi9nuita
pentru PMB, dar eram curioasa care e orizontul de Hmp pe care iI vede{i
pentru publicarea proiectului de buget 9i desigur dupa aceea sa curga
termenul pentru dezbateri publice? Muljumesc frumos.
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Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Da. Nu am o informa+ie cu privire Ia data la care va publica primarul

general bugetul. Din cate 9tiu eu in momentul acesta inca prime9te, sunt
trimise 9i de catre noi consilierii propunerile de buget de la diverse
subordonate, de exemplu acum de cateva ore am primit de la Direc jia de
Investijii din cadrul Primariei Generale, deci pe calendar a9teptarea mea ar
fi ca macar saptamana viitoare sa avem deja un buget publicat $i de Tndata
ce acest buget va fi publicat, voi convoca din nou o comisie de mediu
pentru a discuta apoi cu colegii 9i vom avea sa spunem 7 zile minim de
convocare pentru o discu jie, o dezbatere Tn cadrul Comisiei de Mediu cu
ONG-urile. De asemenea, o dezbatere Tn Consiliul General cu ceta{enii 9i
ONG-urile care va fi facuta pe 18, este deja convocata la inijiativa colegilor
no9tri de la USR, doamna §erban 9i domnul Rigu 9i acesta se va referi la
intreg bugetul, sper ca pana atunci sa avem 9i un buget asumat de
prirnarie 9i apoi in Comisia de Mediu vor mai fi cel pujin 2-3 dezbateri,
dintre care una sigur cu dumneavoastra, daca e nevoie mai facem inca
una. Suntem aici tocmai pentru a sta la dispozi jia celor care vin cu input 9i
vor sa ajute la acest exercijiu la Tnceput de an, tocmai pentru a nu pierde
timp de fapt cu rectificari Tn cursul anului.

Ca sa Tncepem... Ah, o alta regula, scuze, pentru 9edinja de astazi,
vi Tncurajez 9i a9 vrea daca se poate sa avem 9i un input scris din partea
dumneavoastra cu prioritalile pe care le consideraji necesare dupa aceasta
9edin@ 91 noi vom transmite catre primar, catre ceilalji consilieri generali 9i
catre direcjii bineTnjeles 9i Tn scris, centralizand toate propunerile din cadrul
comisiei 9i apoi cele primite Tn scris care sunt recomandarile, care sunt
prioritalile pe care le consideraji necesare, nu vom face o prezentare de
catre institujii pe bugetele propuse deja de catre ele, nu 9tiu daca aji vazut
prezentarea pe care au facut-o deja cei de la ALPAB Tn decembrie dar
aceasta s-a Tntamplat. Bugetul ALPAB 9i bugetul oricaror institutii nu va
ramane a9a, de exemplu ALPAB a cerut aproximativ 200 de milioane RON
pentru 2022. Nu cred ca va fi posibil, Tnsa vrem sa avem feedbackul
dumneavoastra pe care sunt a9teptarile pe diverse obiective pe care Ie are
ALPAB sau Directia de Mediu sau ASPA, vrem sa vedem care considerati
ca sunt prioritalile pentru aceste institujii 9i orice observajie aveji pe ce au
bugetat dumnealor deja, orice intrebari, de asemenea suntem aici sa va
ascultam 9i sa ne notam, sa va raspunde la Tntrebari. Deci cam a9a propun
sa procedam astazi.
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Daca sunt interven Iii pe ordinea de zi din partea consilierilor, daca nu,
a9 propune sa Tncepem cu ALPAB.

Este cvorum. Atunci haide li sa supunem la vot ordinea de zi 9i
propunerea ar fi sa avem o discu jie, prima dezbatere preliminara cu ONG-
urile pe proiectele de buget propuse de institujiile invitate astazi. Daca sunt
altele pe ordinea de zi, alte intervenjii ale colegilor, va rog. Daca nu sunt,
atunci propunerea este sa luam vot verbal adica va rog sa ii strigaji pe
domnii consilieri sa voteze. Eu votez pentru aceasta ordine de zi.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Consilieri Gram Anamaria pentru.

Doamna Consilier Mure san Manuela
Buna ziua. §i eu sunt pentru.

Domnul Consilier Purcarea Sorin
Pentru.

Domnul Secretar Nicolaie George
Pentru.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Bun. Muljumesc. Deci avem ordinea de zi aprobata.

Haide li sa Tncepem.
Avem o Tntrebare de la domnul Oprija de la Grupul de initiativa civica

Ci9migiu, daca putem sa transmitem draftul de buget de la Directia de
Investijii. Va trebui sa verific dupa aceasta 9edinta fiindca eu deocamdata
am transmis numai documentele publice venite Tn atenjia comisiei noastre.
Acesta nu a fost trimis catre comisie, a fost trimis catre consilieri, dar si
acesta este din punctul meu de vedere un document public, dar verific si
daca se poate vom transmite catre toata lumea.

Bun, pe bugetul pentru parcuri 9i ALPAB, iau deja inscrieri la cuvant,
intrebari, prioritizari pe care le vedeji necesare. Pana va Tnscrieji, pot sa fac
eu cateva observajii pe zona de gestiune parcuri, nu 9tiu daca aji obsewat,
dar a fost inclus Tn buget, ceea ce este foarte bine, a venit la initiativa
dumneavoastra 9i au susjinut-o 9i colegii inca din lunile trecute, apoi
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reabilitarile locurilor de joaca aici, ca idee ni s-a raspuns ca sunt ceruji 3
milioane ... 43 de mii pe reparajii curente pentru Tn jur de 10 locuri de joaca
9i pe investi Iii fmi doresc sa le reabiliteze total, adica vor fi Tnlocuite, sunt
propuse 14 locuri de joaca in total, pe inventarul ALPAB parcurile
gestionate de ace9tia sunt 33 de locuri de joaca. Pentru reabilitarea aleilor
din parcuri suma propusa este de 10 milioane de RON, asta o data, apoi
PUZ-urile parcurilor care sunt multe dintre ele facute Tn proporjie de 75%
in+eleg ar trebui 9i acestea sa fie sa fie finalizate cat mai curand,
recepjionate 9i apoi sa Tnceapa amenajarea, reabilitarea lor integrala din
punctul meu de vedere, aici daca sunt obsewati, de asemenea am o
obsewa+ie tot pe partea de prioritizari legate de parc Vitan 9i va rog sa
transmiteji domnul sandulescu, o sa transmit 9i eu conducerii pe parc Vitan
s-a procedat la preluarea Tn administrare patrimoniu, deci nu s-au facut
suficiente demersuri din punctul meu de vedere, el este bugetat, e propus
cu 500 de mii de lei a fi bugetat de catre Direc jia Investijii, am vazut acum
in bugetul propus de ace9tia pentru un studiu de fezabilitate acolo, Tnsa noi
daca nu preluarn terenul cu proces-verbal de recep jie de la ADP Sector 3,
bineTnjeles ca nici studiul nu va putea fi efectuat 9i explicajiile pe care le-
am prirnit din partea ALPAB pentru nepreluarea acestora nu stau Tn
picioare de nicio culoare. Ma a9tept ca acest teren sa fie preluat de catre
ALPAB, conforrn HCGMB din iunie, a9a cum trebuia sa se Tntample din
toamna anului trecut, tocmai pentru a incepe sa amenajam un nou parc in
Calea Vitan

Bun. Avern o prima Tnscriere. Domnul Opri ja de la Parcul Ci9migiu.
va rog

Domnul Oprita Alex – GIC Ci$misliu
Muljumesc pentru §edinta 9i pentru dezbatere §i mi se pare o idee

foarte buna sa luam de la zero din faza de predezbatere Tnainte ca ... sa fie
prea tarziu .

A9 Tncepe 9i eu tot cu ALPAB. Am vazut ca o parte din chestiile
despre care am discutat 9i pentru care am Tncercat sa facem ... alaturi de
INP ASOP respectiv planurile de gestiune 9i management pentru parcuri
au fost cuprinse Tn buget. Nu 9tiu daca banii cuprin9i sunt suficienji sau
daca permite realizarea acestor planuri pentru toate parcurile, dar macar e
un prim pas chiar daca Tncepem cu o parte din parcuri, este ideal ca lucrul
asta sa treaca mai departe 9i le muljumim celor de la ALPAB ca au facut
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sau ca Tncearca sa mi9te asta. in acela9i timp sunt o parte din investi Iii care
oarecurn sunt restante de anul trecut. Eu in primul rand vorbesc despre
Ci9migiu 9i a9 vrea sa ma rezum Ia asta. Anul trecut am ... cuva lacului mic
din Ci9migiu goala, in aceala9i moment cand s-a votat bugetul, s-a
discutat, au fost alocate fonduri §i prinse in buget pentru repararea ei,
betonarea ei sau Tnchiderea fisurilor, care sT punem apa, ea sta goala tot
anul. Pentru mine asta este o prioritate 9i fmi aduc aminte de o discu jie de
la finalul anului Tn care eram, dumneavoastra nu eraji, doamna Ciceala, dar
o parte din cei prezenji aici erau la primarie 9i parea ca e cumva o ipoteza
acceprabila sa !inem cuvele lacurilor goale din principala gradina istorica a
Ci9migiului pentru ca nu ne permitem sa le umplem cu api sau sa le
reparam. Pentru noi nu este o situa jie acceptabila asta 9i mi se pare ca in
once context ar trebui Tnceput efectiv cu reparajiile minim necesare ca
gradina sa funcjioneze cat mai aproape de cum a fost ea amenajata. Deci
nu 9tiu, acolo rubrica pentru reparajia cuvei lacului mic, reparajii curente,
reparajii fantani arteziene, locuri de joaca, pus in siguranji, chestiile astea
nu cred ca ar trebui sa fie cumva discutabile sau negociabile in fata oricarui
lucru. Ele nepreparate se degradeaza 9i mai tare 9i dupa aia nu mai pot fi
recuperate pana Tn punctul acela.

in al doilea rand a9 mai avea o Tntrebare. Noi am avut un proiect la
bugetare participativa care a terminat Tn primele cinci, nu am vazut cumva
nicaieri Tn bugetul ALPAB cuprins un studiu de mediu pentru problema
stolului de ciori din Ci9migiu 9i nu 9tiu daca ar trebui prins in bugetul
ALPAB sau un buget cu alte institu+ii din cadrul PMB. Cam atat Tn prima
faza din partea mea. La servicii sunt multe situatii neclare. Nu §tim ce se va
Tntampla sa le sumarizez. Odata ar fi cuva lacului mic, mi se pare super
importanta, a doua partea cu studiul de mediu pe problema ciorilor, iar e
super importanta, a§ vrea sa ma asigur ca e prinsa Tn buget, a treia bugetul
de repara Iii curente pentru lacuri, fantani, orice ar mai fi ca sa functioneze
lucrurile bine, iar a patra ar fi la capitolul servicii. Nu §tim care e situatia
companiei municipale de parcuri 9i gradini 9i poate ne-ar ajuta putina
lumina din partea dumneavoastra Tn sensul acesta al consilierilor, nu sUm
daca ele vor fi desfiin+ate sau au fost desfiin jate de la Tnceput de an, aga
cum se discuta, ce se Tntampla cu angajajii acestora, am vazut ca nu mai
sunt prezenji in parcuri, vor fi mutaji o parte dintre ei catre ALPAB Tnapoi
unde erau inilial, totu§i e vorba si de o niste oameni care lucreaza de cativa
zeci de ani 9i unii dintre ei 9tiu meserie 9i pentru Ci9migiu cel pujin ar fi
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ideal sa existe o echipa de muncitori Tn permanenta Tn parc care sa faca
curajenie, sa Tngrijeasca straturile de flori 9i a9a mai departe, o gradina
istorica. Deci cam astea ar fi Tntrebarile mele. Multumesc frumos.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Muljumesc 9i eu.
Haide{i sa incepem sa raspundem la ele.
in primul rand domnul sandulescu va FOg pe intrebarile legate de

cuva Lacului Mic, proiectul cu ciorile 9i apoi raspundem 9i la tema cu
companii municipale.

Domnul Sef Serviciu Planificare, Proiectare si Avizare ALPAB
sandulescu Mihai

Sunt prinse 9i studiul de fezabilitate pentru ciorile din Ci9migiu 9i
restul de reparajii depinde de bani. Deci depinde ce bani o sa avem pentru
repara+ii in func Ile de ala.. .

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Cred ca una dintre Tntrebari era de ce nu s-a facut Tn 2021? Din

moment ce erau prin9i bani.

Domnul $ef Serviciu Planificare, Proiectare si Avizare ALPAB
sandulescu Mihai

Nu m-am ocupat Tn mod special dar 9tiu ca nu au fost suficienji.
Oricum la orice mi9care acolo Tn parc, mai ales repara jia cuvei presupune
o betonare, trebuiau facute demersuri la Ministerul Culturii. Trebuia facut
un proiect, o documenta jie 9i nu 9tiu daca au fost bani suficienji pentru
asta

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Pana atunci reveniji dumneavoastra cu raspunsul la aceasta

Tntrebare? Fiindca e bine sa injelegem daca se va face sa nu in acest an
pentru ca din raspunsul dumneavoastra eu injeleg ca nici anul acesta nu
se va face. Pentru podul de exemplu mare, care s-au alocat bani special
pentru asta la Direc jia de Investi iii, se va face acea investi jie inainte de a
avea practic reabilitarea totala.
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Domnul Oprita Alex – GIC Ci$miqiu
Ma scuzaji ca intervin din nou, dar mi se pare important sa 9tim

cumva ca daca nu se va face anul acesta, ne asumam ni9te costuri mai
mari la apa 9i vom avea nu ni9te cuve de beton goale Tn parcuri ci ni9te
cuve pline cu apa in orice situa jie, chiar 9i fara aceste repara Iii capitale
facute.

Domnul $ef Serviciu Planificare, Proiectare si Avizare ALPAB
sandulescu Mihai

Deci, noi in functie de bugetul alocat o sa Tncercam si le reparim.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
O.K. Deci ar fi in bugetul de reparajii. §i aveji nevoie la repara jie de

aviz de la Ministerul Culturii?

Domnul Oprita Alex – GIC Cismifliu
Orice intervenjie, spune legea. Deci 9i o reparajie.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Pentru Compania de Parcuri, referitor la angaja Iii de acolo 9i

preluarea lor Ia ALPAB, daca aveji dumneavoastra cuno9tin Ie, daca nu, nu
9tiu daca este doamna Gram, ne poate lamuri putin. Acea companie va fi
dizolvata, a intrat Tn procedura, a fost depusa procedura de insolventa 9i
lichidare la Registrul Comerjului, de lichidare pardon, nu de insolven@ 9i
din cate 9tiu Tn momentul acesta s-a facut o pozi+ie de catre angajaji, dar
poate ma Tn9e. Deci este inca un mic proces acolo la Registrul Comertului
legat de asta. Tnsa ca plan de viitor 9tiu ca se Tncearca preluarea
angajajilor care, fiindca la ALPAB au 80 de pozitii vacante Tn momentul
acesta, adica din 280 de angajaji, din organigrama le lipsesc 80. Nu sunt
ocupate pozijiile respective, deci ar putea fi ocupate daca nu ma in9el,
domnul sandulescu, cu ace9ti angajaji.

Domnul Sef Sewiciu Planificare, Proiectare si Avizare ALPAB
sandulescu Mihai

Da. Cu concurs, cu respectarea regulilor, se pot ocupa.
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Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Bine. in genere, nu 9tiu daca am mentionat, dar a9a cum am discutat

98 in comisiile trecute, un lucru pe care trebuie sa-I remediem Tn acest an
cu siguran@ este paza, care nu a existat Tn parcurile administrate ALPAB
in 2021, adica asta nu mai poate continua a9a, cel pu+in din punctul meu
de vedere 9i de asemenea curajenia, la feI salubrizarea parcurilor a fost cel
pujin deficitara, partea aceea de dezinsecjie 9i deratizare Ia feI o includ la
curatenie 9i asta trebuie facuta mult mai bine 9i poate trebuie alocati mai
mulji bani. Nu va ascund ca atunci cand... 9i am tot discutat despre asta 9i
in comisiile trecute din toamna 9i inca nu am primit explicajiile, dar nu va
ascund ca un buget de 60 de milioane pe execujie al ALPAB Tn 2021, fara
sa facem compara+ii cu bugetul celorlalte institujii ale primariei, pare mare,
adica nu pare de Tnjeles de ce dintr-un buget de 60 de milioane RON nu s-
a putut asigura curajenie 9i paza Tn parcuri. Din el Tntradevar 21000000
sunt salarii, dar restul de bani nu par cheltuiji cumva cu cap sau pe ni9te
prioritali 9i necesitali, dar poate e doar o impresie 9i trebuie sa vedem din
nou Tn detaliu 9i am cerut aceste explicatii institujiei dumneavoastra. Sper
sa le primim. Oricum Ie vom discuta cu siguran@ in urmatoarea comisie.

Bun. Avem o Tntrebare legata de locurile de joaca din toate parcurile
de la Grow Up Romania. Unul ar fi: Ce feI de reparajii sunt planificate,
avand Tn vedere ca locurile de joaca ar trebui sa fie Tnchise 9i refacute
complet? Aici va rog domnul sandulescu.

Domnul $ef Serviciu Planificare, Proiectare 9i Avizare ALPAB
sandulescu Mihai

Deci, la locurile de joaca care necesita doar reparajii, o sa repare.
Cele care trebuie facute complet, am prevazut Tn proiectul de buget studiu
de fezabilitate special care sa permita 9i includerea ce vor dan9ii de la
Grow Up, care sa fie 9i pentru copii cu handicap, pentru toata lumea.

Doamna Cazacu Alma – Grow Up Romania
Aji primit documentul acela cu spajiile incluzive.

Domnul Sef Serviciu Planificare, Proiectare si Avizare ALPAB
sandulescu Mihai

Da da
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Doamna Cazacu Alma – Grow UP Romania
Ma bucur mult.

Domnul Sef Serviciu Planificare, Proiectare Pi Avizare ALPAB
sandulescu Mihai

§i studiul de fezabilitate o sa includa 9i ... cu sprijinul dumneavoastra
cu caietul de sarcini cand o sa evolueze ...

Doamna Cazacu Alma – Grow Up Romania
Da, noi vrem sa ... Important e sa ne spuneji cand ... ca sa putem sa

vi dam feedback 9i sa va ajutam.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
O.K. §i cea dea doua Tntrebare: bugetul solicitat pentru refacerea

completa a locurilor de joaca.

Domnul $ef Sewiciu Planificare, Proiectare si Avizare ALPAB
sandulescu Mihai

Exact ce spuneam mai Tnainte. Bugetul includea studiul de
fezabilitate pentru locurile astea de joaca, care sa fie pentru toata lumea.

Doamna Cazacu Alma – Grow Up Romania
Adica e strict doar studiul inclus Tn buget.

Domnul $ef Sewiciu Planificare, Proiectare si Avizare ALPAB
sandulescu Mihai

Da

Doamna Cazacu Alma – Grow Up Romania
Exista posibilitatea sa vedem 9i noi aceste documente? Prin mail

sau... Lista asta cu ce e cuprins...

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Da. Am transmis pe mail, Mai e ceva ce trebuie sa va trimitem;

fundamentarea bugetara pentru lista de investijii. Probabil ca acolo sunt
detaliile privind sumele totale din lista de investijii, propusa de ALPAB.
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Doamna Cazacu Alma – Grow Up Romania
Oi legat de ce a zis colegul nostru Alex Oprija, mi se pare ca e foarte

important ce a zis referitor 9i la celelalte parcuri, adica sunt destul de
similare problemele peste tot, adica ce se Tntampla Tn Ci9migiu trebuie
extins 9i la celelalte parcuri.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Exact
Doamna Mure9an vrea si intevina.

Doamna Consilier Mure9an Manuela
Da. Anul trecut a fost aprobat un proiect pentru Calistenix, daca va

amintiji, un proiect pe care I-am depus eu 9i ma a9teptam ca in 2021 si se
identifice pentru ca nu era nimic bugetat, nu avea cum sa fie bugetat
proiectul aparut dupa ce s-a votat bugetul. Ma a9teptam ca in 2021 sa fie
identificate cateva terenuri de dimensiuni diferite pentru aceste aparate de
exercitii fizice si Tntrebarea mea este daca s-a facut acest lucru si eu nu am

aflat 9i daca pe bugetul pe 2022 alaturi de locurile de joaca au fost bugetaji
9i asemenea spajii pentru mi9care Tn aer liber? Muljumesc frumos. A9tept
raspunsul.

Domnul $ef Serviciu Planificare, Proiectare $i Avizare ALPAB
sandulescu Mihai

Daca m-aji Tntrebat pe mine, eu le-a9 include in locurile de joaca $i
de fitness 9i echipamentele acestea. Noi nu dispunem de terenuri Tn plus
nici pentru plantat, adica spajiul verde pe care TI avem, ala este. Nu pot saI
betonez sa-I mineralizez. ..

Doamna Consilier Mure9an Manuela
Pentru Calistenix nu trebuie sa betonaji. lar eu nu am spus sa

identificaji alte terenuri ci acolo unde pot fi amplasate, tocmai asta era
ideea, daca a{i identificat zone in care ar putea fi, nu le-a9 amesteca cu
locurile de joaca pentru ca sunt.. .
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Domnul $ef Serviciu Planificare, Proiectare si Avizare ALPAB
sandulescu Mihai

Ca locurile de fitness care 9i ele sunt la feI de expirate ca locurile de
joaca. Alea sunt locurile care pot fi utilizate pentru echipamentele astea.

Doamna Consilier Mure san Manuela
Da. §i vroiam sa va Tntreb daca ati identificat unde s-ar putea

amplasa 9i daca Tti bugetat ceva pe anul acesta pentru ele? Daca 9tili,
probabil ca 9ti ii la Sectorul 3 de9i proiectul a aparut mult mai tarziu, a fost
deja implementat, a fost 9i la Constanja, au aparut deja asemenea spa Iii,
deci avem ni9te exemple de bune practici, sa ne inspiram de la cei care au
facut pa9ii un pic mai repede ca noi dar intrebarea ramane daca aji bugetat
ceva pentru 2022?

Domnul $ef Serviciu Planificare, Proiectare si Avizare ALPAB
sandulescu Mihai

De execujie, nu.

Doamna Consilier Mure9an Manuela
De9i nu au fost bugetate, la Constanja de exemplu, au fost 9i

realizate. Nu e o construcjie. Practic sunt ni9te bare de covoare. Deci ag
bugetat ceva pana la urma sau nu?

Domnul $ef Serviciu Planificare. Proiectare $i Avizare ALPAB
sandulescu Mihai

Nu. Nu au fost bugetate.

Doamna Consilier Mure san Manuela
Aveji 9i un motiv?

Domnul $ef Serviciu Planificare. Proiectare si Avizare ALPAB
sandulescu Mihai

Nu. Nu am sa va dau un motiv.

Doamna Consilier Mure san Manuela
§ti li ca proiectele odata votate, trebuie implementate. Am injeles ca

anul trecut nu se putea, dar anul acesta trebuiau prinse Tn buget. Nu e prea
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tarziu sa le prindem. Macar cateva. 2, 3, 5 maxim de dimensiuni diferite 9i
pentru beneficiari diferiji pentru ca sunt 9i persoanele cu nevoi speciale
care ar trebui sa aiba asemenea aparate. Sunt adaptate. Exista §i pentru
copii. Bine. Muljumesc frumos.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Mulju mim.
Domnul Bogdan Sabo de la actiunea comunitara tineretului.

Domnul Sabo Bo£tdan – Actiunea Comunitara Tineretului
Buna ziua. Ma auziji?
Muljumesc frumos pentru oportunitatea de a lua cuvantul. Reprezint

Actiunea Comunitara Tineretului. Noi ne-am gandit Ia o parte din proiectele
care s-ar preta pentru aceasta zona 9i a9 avea ni9te propuneri 9i ni9te
Tntrebari

Primul subiect ar fi repara Iii capitale pentru podul de pe lacul
Tineretului. §tiu ca au fost bugetate o suma de bani Tn 2021, dar inca nu s-
au apucat de lucrari. intrebarea ar fi ce s-a facut Tn 2021 mai exact 9i daca
Tn 2022 se va realiza efectiv acest obiectiv care este Tntr-o stare avansata
de degradare?

Al doilea proiect a fost 9i transmis ALPAB, este crearea unei zone de
relaxare pe malul lacului Tineretului pe modelul gradinilor Tuileries din
Paris. Asta consta Tn instalarea de ni9te 9ezlonguri unde oamenii pot sa
stea, zona Cafeneaua Actorilor, zona unde se strang rajele ca sa zic a9a.
Daca acest proiect va fi bugetat pentru acest an, avand Tn vedere ca
investi jia cuprinde doar mobilier urban.

Al treilea proiect ar fi legat de locurile de joaca. Daca 9i cate se vor
reabilita din parcul Tineretului.

Al patrulea ar fi igienizarea skate parcului pentru ca arata destul de
rau 9i s-ar putea face pnn aplicarea unei vopsele cauciucate pe suprafata
sau curajarea de grafiti.

§i legat de ce zicea doamna consilier Mure9an, daca fmi permiteji sa
dau un share screen, noi am identificat o zona Tn cadrul parcului TineretulOI
pentru proiectul de calistenix.

in cadrul parcului Tineretului este un Ioc de joaca numit piramida care
precum vede li este intro un stare foarte avansata de degradare 9i
reprezinta un pericol pentru copii. Noi am propune desfiinjarea completa a
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acestuia 9i pentru ca este deja o' platforma din dale sau nu 9tiu din ce este,
nu mai stricam aIt spajiu verde, sa facem reconversia acestei piramide,
acestui Ioc de joaca Tn calistenix.

Domnul $ef Serviciu Planificare, Proiectare si Avizare ALPAB
sandulescu Mihai

Da, este o idee buna.

Domnul Sabo Bog;dan – Actiunea Comunitara Tineretului
O.K. Am mai vrea din partea ALPAB sa fie cuM jate parcurile in timp

util, nu cum s-a Tntamplat Tn anul 2021 cand aleea centrala a fost o actiune
intre participarea cetajenilor de cuMjare a vegetajiei din zona cu trandafiri.

Ultimul subiect ar fi plantarea de copaci, nu 9tiu daca este Tn
subordinea ALPAB pentru alveolele goale de pe marginea bulevardului
Splaiul Unirii de exemplu pana Tn Timpuri Noi sunt in jur de 30 de alveole
lipsa

Domnul $ef Serviciu Planificare, Proiectare si Avizare ALPAB
sandulescu Mihai

Da, e raspunderea noastra.

Domnul Sabo Bog;dan – Actiunea Comunitara Tineretului
§i alta Tntrebare catre Compania municipala de parcuri 9i gradini,

daca utilajele acestei companii vor fi transferate catre ALPAB 9i Tn spe{a
exista un tocator de material lemnos mobil in cadrul acestei companii
municipale. Muljumesc.

Domnul $ef Servtciu Planificare, Proiectare $i Avizare ALPAB
sandulescu Mihai

La podul din Parcul Tineretului, intr-adevar am primit o suma anul
trecut, Tnsa am Tncercat sa facem lucrarea ... primariei cu Trustul municipal
de Consolidari 9i dan9ii au fost nemul+umiji de de indicatorii aprobati, de
costele de proiectare 9i o sa Tncercam sa modificam indicatorii Tntr-o
hotarare de consiliu, o sa reluam, ca 9i acolo avem inclusiv autoriza Iii de
construc jie la podul Tineretului. Adica trebuie sa scoatem proiectarea 9i
executia, proiectul tehnic de execu jie 9i executia. Dupa aia, la zona de
relaxare parca v-am raspuns saptamana trecuta ca in funcjie de bugetul
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alocat, o sa cumparam mobilier urban, sa vedem ce putem sa facem pe
malul Tineretului sa semene cu Parisul, locurile de joaca avem prinse trei
locuri de joaca.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Revenind la locurile de joaca pujin, fiindca s-au pus Tntrebari pe chat,

execujia pentru ele pe calendar de acjiuni, o aveji prevazuta pentru 2022?
Sau se vor face numai ...

Domnul $ef Serviciu Planificare, Proiectare $i Avizare ALPAB
sandulescu Mihai

Numai la cele curente.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Reparajii curente am injeles, se vor face anul acesta, dar cele totale?

Domnul $ef Serviciu Planificare, Proiectare si Avizare ALPAB
sandulescu Mihai

Cele totale, depinde de cat de repede merg treburile. S-ar putea face
9i Tn decursul unui an. Daca se face expertiza 9i do6umentajia repede, se
pot face. Se pot cere bani la rectificare.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Depinde 9i ce ac+iuni prioritizaji, ce proiecte aveji pentru anul acesta.
va rog, continuati, ca v-am Tntrerupt.

Domnul $ef Serviciu Planificare. Proiectare 9i Avizare ALPAB
sandulescu Mihai

Curajenia in Hmp util, sa nu fie ca anul trecut, iara9i e in func jie de
bani, ca anul trecut, cum au fost banii, a9a am facut 9i noi curajenia, ma
rog, prin intermediul companiei. La taierea de copaci, mi-am notat-o. Skate
parcul poate sa intre pe reparajii curente. Repet, toate or sa fie Tn funGlie
de bugetul alocat. Pentru podul peste lac, o sa mergem, comisia tehnica,
sa cerem majorarea indicatorilor.
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Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Muljumim. Am primit de la ac+iunea comunitara Tineretului o lista pe

care o vom include, muljumim ca aji trimis-o 9i Tn scris. O vom centraliza
Tmpreuna cu celelalte propuneri. E important sa trimiteji 9i dupa comisie
ni9te observajii in scris.

Urmeaza doamna Culescu din partea. Asociajiei Peisagi9tilor din
Romania, filiala Bucure9ti, va rog.

Doamna Culescu Diana – Asociatia Peisagi$tilor din Romania
Buna ziua

va muljumesc pentru invita jie.
in primul rand, referitor la cele discutate pana acum, a9 face

menjiunea ca in document apare planul de gestiune 9i este de fapt planul
de gestionare, sunt doua instrumente diferite, poate ar trebui corectat.
Referitor la reparajii, cred ca o solujie ar fi aceea de a defalca pe tipuri de
elemente, ca de exemplu aleile nu sunt acela9i lucru cu cuva unui lac 9i
aicea mai intervine de fapt o alta discujie, aceea ca cel pujin pentru trei
parcuri din Bucure9ti se dore9te restaurarea, realizarea unor proiecte de
restaurare ceea ce inseamna ca acestea pot duce la schimbarea solutiei
tehnice, prin urmare nu avem ... momentan cat Hmp cei aproape 3 milioane
de euro alocaji pentru reparat sunt de fapt intru schimbarea unor lucruri
care de exemplu repararea aleilor cu aceea9i suprafala bituminoasa parca
era menjionat Tn document 9i aceste alei s-ar putea sa se schimbe ca
solujie tehnica, prin urmare momentan este neclar cati bani vor fi dati
practic degeaba Tn acest sens, apoi ce a9 mai vrea sa aduc Tn discutie
faptul ca sunt aproape 7000000 de euro pentru toaletari, ceea ce mi se
pare excesiv, mai ales ca momentan nu avem un registru verde care sa ne
spuna care sunt problemele arborilor. Sunt foarte mulji arbori care au
nevoie de o serie de alte interven Iii tehnice care nu au legatura cu
toaletarea. De exemplu instalarea unor sisteme de ..,in cazul arborilor
veterani. Nu injeleg cum este aceasta suma 20000 de arbori, deci nici mai
mult nici mai putin 9tiind ca sunt 20000 de arbori fix, nu sunt 20500 sau
19300 9i 9tim sigur ca vrem sa ii taiem. Cine a stabilit aceste lucruri ca sa
aflam cum s-a facut de fapt bugetul. §i Tn afara de acestea, am mai
obsewat ca sunt 40 de mii de euro pentru consultan A. Aici a9 dori ni9te
informajii in legatura cu consultanp pentru ce? $i pentru pregatirea
profesionala am vazut ca sunt o serie de cursuri menjionate acolo de
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reobjinere de atestari dar nu am vazut nici un feI de pregatire de
specialitate care sa aiba legatura cu spajiile verzi 9i Tntrebarea era de ce nu
este vazuta 9i aceasta ca o prioritate? Mul+umesc.

Domnul $ef Serviciu Planificare, Proiectare 9i Avizare ALPAB
sandulescu Mihai

Nu pot sa va spun exact numarul total de arbori, de ce sunt 20 de mii,
nu sunt 19 mii, pot sa vi spun ca ele Tn principal s-au facut pe avize. Noi in
principal anul trecut nu am taiat mai nimic pentru ca a fost interzis la taiat,
cu toate ca am avut avize 9i de la Direc jia de Mediu, Direc jia de Cultura 9i
de la toli sfinjii, nu s-a taiat nimic pentru ca au fost oprite toaletarile.

Doamna Culescu Diana – Asociatia Peisaqi$tilor din Romania
Pai asta Tnseamna ca nu au avut defapt aviz de la ...

Domnul $ef Serviciu Planificare, Proiectare si Avizare ALPAB
sandulescu Mihai

Nu. Am avut avize, dar 9tili foarte bine ca au fost blocate de la ... §i a
fost o comisie de la Cluj care e hilar, au trebuit sa vina ni9te oameni de la
Cluj care sa ne spuna, dom' Ie, trebuie taiaji sau nu trebuie taiati.

Doamna Culescu Diana – Asociatia Peisagi9tilor din Romania
Nu e hilar atata Hmp cat aji facut o licitajie. Problema era alta.

Tntrebat doar de o singura lucrare, trebuie taiaji. Taiat Tnseamna eliminat cu
totul, nu toaletat. §i oricum din cuno9tinjele noastre cel pujin pana acuma
nu exista documentajii facute 20000 de arbori. Deci nu cred ca aveti nici
aviz pentru 20000 de arbori, prin urmare probabil 9i documentatia aceea
costa de facut.

Domnul $ef Serviciu Planificare, Proiectare $i Avizare ALPAB
sandulescu Mihai

Da, se poate.

Doamna Culescu Diana - Asociatia Peisaqi$tilor din Romania
Avizata de Ministerul Culturii. Acuma nu sunt defalcate aceste lucruri

9i sunt 20 de mii de arbori, 7 milioane, haide sa-i taiem.

17



Domnul $ef Serviciu Planificare, Proiectare si Avizare ALPAB
sandulescu Mihai

Da. La Tntrebarea asta nu pot eu sa va raspund. Colegul meu de la
parcu rl .

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
O.K. Cred ca mai erau 2 Tntrebari legate de cursuri 9i legat de

consultan@ de 40 de mii de euro, daca 9tili.

Domnul $ef Serviciu Planificare, Proiectare si Avizare ALPAB
sandulescu Mihai

Nu. Nici de asta nu pot sa va spun nimic. O sa va raspundem Tn scris,

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Dar pe cursuri de exemplu, pregatirea de specialitate pe spajii verzi.

injeleg ca aceasta nu a fost inclusa Tn momentul acesta.

Domnul $ef Serviciu Planificare, Proiectare si Avizare ALPAB
sandulescu Mihai

Da, mi-am notat 9i o sa va raspundem Tn scris la Tntrebarile astea.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
'intrebari 9i feedback. Cum am spus Ie vom centraliza 9i Ie vom trimite

catre durnneavoastra, catre primar §i catre ceilalji consilieri generali, tocmai
pentru a avea feedback cat mai cuprinzator din partea cat mai multor
organiza+ii. Urmeaza doamna Andra.. .

Doamna Andra – Grupul Civic Ci9migiu
Buna ziua. Daca tot mi-aji dat cuvantul, o sa-I intreb pe domnul

sandulescu sa ne spuna exact, in buget aveji curpinse pentru locurile de
joaca din Ci9migiu doar repara Iii sau ei modificarea 9i schimbarea lor?
Pentru ca unele sunt ... cu totul
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Domnul $ef Sewiciu Planificare, Proiectare si Avizare ALPAB
sandulescu Mihai

Da. in Ci9migiu sunt de modificat, de reabilitat, de modernizat 2 locuri
de joaca. Cu toate ca daca ma Tntrebaji pe mine, ele ar trebui sa fie Tn
proiectul de reabilitare a parcului.

Doamna Andra - Grupul Civic Ci$mi(liu
Am injeles, dar 9tili cu siguran@ ca oamenii sunt foarte obosiji sa

audi ca vor fi reabilitate ... se discuta despre asta? $i totu9i avem ni9te
locuri de joaca care ne pun copiii Tn pericol. Am vrea de la dumneavoastra
sa 9tim realist in acest buget avem doar studiile incluse sau vor fi bugete
alocate 9i pentru schimbarea lor? Modificarea locurilor de joaca, unele noi,
mai simple, mai ieftine, chiar macar unele care pot fi folosite.

Domnul $ef Serviciu Planificare. Proiectare $i Avizare ALPAB
sandulescu Mihai

Cele noi pot fi realizate doar ca investi jie. Nu este inclusa decat
documentatia pentru ele. Expertiza. La orice bun care iI ai. Trebuie sa fac
Tntai o documenta jie 9i trebuie sa iau ce...

Doamna Andra – Grupul Civic Ci$migiu
Noi va putem ajuta sa mearga lucrurile astea un pic mai repede? De

ani e zile nu vedem niciun feI de rezolvare. Suntem acolo sa dam o mana
de ajutor.

Domnul $ef Serviciu Planificare, Proiectare si Avizare ALPAB
sandulescu Mihai

Orice ajutor e binevenit.

Doamna Andra – Grupul Civic Cismi(liu
De masuratori, de orice vreti dumneavoastra, faM a zambi ironic, va

rog din suflet sa ma credeji, am 9i eu doi copii mici, fmi este foarte greu sa
vad ca lucrurile nu sunt duse la capat. La expertiza putem ajuta cu ceva ca
sa se realizeze Tntr-un timp scud?
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Domnul $ef Serviciu Planificare, Proiectare $i Avizare ALPAB
sandulescu Mihai

Nu cred ca ne puteji ajuta cu mare lucru.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
La Ci9migiu aveji prevazute 2 locuri de joaca pentru repara Iii sau

ambele pentru reabilitare totala?

Domnul $ef Serviciu Planificare, Proiectare
sandulescu Mihai

Pentru reabilitare.

Avizare ALPAB

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Ca sa injelegem mai bine procesul fiindca dumneavoastra Tl stiti

foarte bine, dar noi nu 9tim atat de bine: deci prima data reabilitare totala
inseamna ca veji expertiza lucrurile deja existente pentru a vedea cate nu
mai sunt func+ionale 9i sunt depa9ite. Corect?

Domnul $ef Sewiciu Planificare, Proiectare si Avizare ALPAB
sandulescu Mihai

Da

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Bun. Acestea cat ar putea sa dureze?

Domnul Sef Serviciu Planificare, Proiectare si Avizare ALPAB
sandulescu Mihai

Cred ca e mai lunga achizijia decat procesul Tn sine. 1 luna.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Dupa care urmeaza studiul de fezabilitate pentru noile locuri de

joaca .

Domnul $ef Serviciu Planificare, Proiectare si Avizare ALPAB
sandulescu Mihai

Da, ar trebui sa le includa 9i pe astea. 1 luna, 1 luna jumate. §i Tn
urma carora rezulta ni9te vaiori.
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Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Ace9ti indicatori financiari sunt aprobati Tn Consiliul General, deci

inca 2-3 luni.

Domnul $ef Sewiciu Planificare, Proiectare si Avizare ALPAB
sandulescu Mihai

Da. gi de-abia dupa aia se ...

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
§i apoi se scoate execu Iia, nu? La licita jie.

Domnul $ef Serviciu Planificare, Proiectare $i Avizare ALPAB
sandulescu Mihai

Da

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Deci mai dureaza inca 2 luni. Cu contesta Iii cu tot.

Domnul $ef Serviciu Planificare, Proiectare si Avizare ALPAB
sandulescu Mihai

Da

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Deci practic, in execujie, cel mai devreme, cele 2 locuri de joaca din

Ci9migiu ar putea sa intre Tn septembrie, nu? Cam a9a. August.

Domnul $ef Serviciu Planificare, Proiectare si Avizare ALPAB
sandulescu Mihai

Da

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Bun. Dar daca va mi9ca li rapid. $i e valabil pentru toate celelalte

locuri de joaca, banuiesc. Nu doar cele din Ci9migiu. E clar ca e o
prioritate.
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Domnul $ef Serviciu Planificare, Proiectare $i Avizare ALPAB
sandulescu Mihai

La Ci9migiu chiar e mai complicat.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Nu numai. §i Ia Herastrau e complicat. §i Ia Carol.

Domnul $ef Sewiciu Planificare, Proiectare si Avizare ALPAB
sandulescu Mihai

Acele 3 parcuri de care spunea 9i doamna Culescu.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Dar cred ca ne-am asumat 9i de asta 9i sunt Tn buget Tn momentul

acesta locurile de joaca 9i ne-am asumat cu tolii ca pana la urma ca aceste
costuri vor fi suportate fiindca nu §tim cat va dura reabilitarea 9i restaurarea
totala a parcurilor monument istoric. Nu putem si avem pe locurile de
joaca coPii care se ranesc.

Domnul $ef Sewiciu Planificare, Proiectare si Avizare ALPAB
sandulescu Mihai

Mai nou avem 9i la parcul Circului aceea9i problema ... 9i eI sa fie
clasat ca monument istoric. Oi s-au facut demersurile 9i pana se claseaza
sau nu, 1 an de zile Tl tratam ca pe un monument istoric. La fiecare
intewenjie acolo o sa cerem aviz de la Direc jia de cultura de la Ministerul
Culturii.

Doamna Buqner Antoaneta - Initiativa civica Parcul Circului
Buna ziua

Doua probleme avem cu instala ga de irigare. Bugetul asta este
defalcat pe parcurs?

Domnul $ef Serviciu Planificare, Proiectare si Avizare ALPAB
sandulescu Mihai

Nu

Doamna Buqner Antoaneta – Initiativa civica Parcul Circului
Deci bugetul va diferi Tn funcjie de cererile sau de nevoile parcului.
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Domnul $ef Serviciu Planificare, Proiectare si Avizare ALPAB
sandulescu Mihai

Da

Doamna Bugner Antoaneta – Ini+iativa civica Parcul Circului
Am injeles. Instalajia de irigare a noastra. Noi o cerem de 3 ani.

Avem vreo speranla anul acesta?

Domnul $ef Serviciu Planificare, Proiectare si Avizare ALPAB
sandulescu Mihai

Da

Doamna Buqner Antoaneta – Initiativa civica Parcul Circului
Deci instala jia de irigare este stricata. Parcul nu poate fi hidratat

altfel. Vara trecuta noroc ca a plouat ceva mai mult a9a, dar Tn rest a fost
de9ertul Gobi Tn parc, s-au uscat toli pinii. Nu 9tiu, doamna Culescu trebuie
sa 9tie ce s-a Tntamplat, au avut o boala, s-a uscat Tntai unul, dupa care s-
au uscat tog. Avem vreo opt pini uscaji 9i sunt dintre cei veterani, dar sunt
uscaji uscaji, moRi. Doamna lleana Nicolae a facut o propunere de
Tnlocuire catre Mediu 9i mai este o problema la parcul Circului, legata de
zona adiacenta scarilor mari unde terasarea aceea se spala dupa ploi 9i
unde e practic teren gol. §i mai nou pista de biciclete pentru copiii care vor
senza Iii tari romane9ti Tn parcul Circului. Faptul ca a fost propus pentru
clasare. Am avut o Tntalnire impreuna cu domnul sandulescu de la ALPAB,
Tmpreuna cu domnul Neji 9i s-a discutat 9i am Tnjeles ca urmeaza sa facem
9i un protocol Tntre PMB, Ministerul Culturii, Patrimoniu cu ALPAB pentru a
putea rezolva anumite lucrari fara acordul Ministerului Culturii, lucrari de
stricta necesitate 9i de urgenla. in rest, noi avem o hartie pe care am tot
trimis-o catre ALPAB, catre PMB, catre Comisia de Mediu prin care sunt
stipulate toate lucrarile necesare pentru parcul Circului, dar lucrarea aceea
cu ... de indicare 9i cu Aleea cu pini sunt urgente. Ar fi fost urgenta 9i
treaba cu nisipul din !arcurile de caini, acuma este Techirghiol, in fiecare
!arc de caini este noroiul pana la genunchi.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Asta cred ca se poate rezolva, ultima problema.
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Doamna Bu(lner Antoaneta – Initiativa civica Parcul Circului
Primul raspuns favorabil Tl avem Tn 2020. Am gasit un raspuns pe

undeva pe la un mail vechi ca se va aduce. S-au adus un feI de trei
giletu9e de copii, de de nisip 9i au zis ca sigur ca da, ca mai vin. Nu au
mai venit. A9a a ramas cu trei pahare de nisip.

Domnul $ef ServiCiu Planificare, Proiectare $i Avizare ALPAB
sandulescu Mihai

Da. Ele sunt prinse . in repara Iii. in funcjie de ce primim, o sa
incercam. Altceva nu pot sa va spun acum. 1,01,05

Doamna Buqner Antoaneta – Initiativa civica Parcul Circului
Cu pinii uscaji e o boala? ca doar pinii. S-au facut ni9te tratamente

dar probabil ca prea tarziu.

Doamna Culescu Diana – Asociatia Peisagi$tilor din Romania
De asta este nevoie de. registrul verde. Este cunoscut ca la pinus

nigra este o programare genetica 9i mor la 45 de ani, de asta e interesant
sa 9tii daca Ti ai ca sa ii Tnlocuie9ti.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Multumesc. va rog sa transmiteji ...
§i ca sa rezum, deci ca prioritali sunt sisternul de iriga Iii, pinii 9i

materialul de la locurile de joaca pentru caini.

Doamna Bu fIner Antoaneta - Initiativa civica Parcul Circului
Zona terasata de la scari unde se duce tot terenul.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
O.K. Urmeaza domnul consilier general Valentin Necula.

Domnul Consilier Necula Valentin

Buna ziua tuturor. Domnule sandulescu, v-a9 ruga daca se poate sa
imi trimiteji scris lista tuturor locurilor de joaca pe care Ie aveji Tn vedere
odata pentru reparajii 9i reabilitate 9i o data pentru investi Iii. A9 vrea sa ne
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asiguram sau sa fie destul de transparent ce se vrea pentru urmatorul an 9i
aji menjionat un numar de ... din Ci9migiu. A9 vrea sa Tnjeleg.

Domnul Sef Serviciu Planificare, Proiectare si Avizare ALPAB
sandulescu Mihai

Sunt trecute pe lista de investitii.

Domnul Consilier Necula Valentin

Sunt parcuri Tn care nu avem nimic prevazut nici pentru reabilitare Tn
prima faza 9i nici pentru investi Iii.

Domnul $ef Serviciu Planificare, Proiectare si Avizare ALPAB
sandulescu Mihai

Nu 9tiu sa va spun acum, dar daca ne daji un mail pe office@alpab. ro
... LInde sunt 9i cum sunt.

Domnul Consilier Necula Valentin

in regula. Muljumesc frumos.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
O.K. Muljumesc frumos.
Cred ca atat este deocamdata, ca sa rezumam pujin ce a mai ramas

pe parcuri pentru ca au fost facute cateva menjiuni.

Doamna Director Balcu Roxana - ALPAB
Tmi cer scuze, ca am ajuns mai tarziu. Tntrebarea adresata domnului

sandulescu. Deci am prin Tn propunerea de buget pentru toate locurile de
joaca fie repara Iii curente, fie Tn reparatii capitale. Deci toate cele 33 de
locuri de joaca sunt cuprinse Tn propunerea de buget. Asta era Tntrebarea
domnului consilier si am vrut sa clarific situatia aceasta.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Bun. Doamna dorector, daca puteji sa Tmi confirmaji pentru ca

vorbeam Tnainte de termenul de Tncepere a lucrarilor pentru reabilitarea
completa a locurilor de joaca, deci cele investijii noi 9i spuneam ca in
septembrie august septembrie ar putea sa Tnceapa din punctul nostru de
vedere cu o luna pentru evaluarea ce exista, una-doua luni pentru a face
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DALI-uri pentru aIji indicatori apoi inca o luna doua pentru adoptarea Tn
Consiliul General 9i apoi doua luni pentru contractarea lucrarilor. Puteji sa-
mi confirmati calendarul acesta acesta fiindca Ia ultima 9edin@ aji spus ca
pentru reparatii e mult mai rapid.

Doamna Director Balcu Roxana - ALPAB

Da. Pentru reparajiile curente. Pentru Tnceperea lucrarilor pentru
locurile de joaca noi, va fi cum aji spus dumneavoastra condijionata de
aceste termene privind proiectarea 9i a9a mai departe. La reparajiile
curente, probabil s-ar elimina ni9te timpi 9i am reu9i sa facem mai repede
lucrarile dat fiind ca furnizorul poate aduce echipamentele Tn termen de 7
zile de la comanda, deci Tn momentul Tn care am putea da comanda, in 7
zile am avea echipamentele 9i ar putea fi deja Tnlocuite Tn parcuri.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Am injeles. Bun, apoi tot pe parcuri a intrebat domnul Sabo de la GIC

Tineretului daca nu se pot accesa fonduri nerambursabile. Aici 9tiu ca s-au
depus prin proiecte de hotarare pentru PNRF: §i Tn acela9i Hmp pentru
Anghel Saligny Tn toamna, dar nu mai 9tiu nici eu stadiul pe proiectele de
reabilitare 9i restaurare a parcurilor. Care mai este daca 9tili
dumneavoastra pana raspundeli?

Doamna Director Balcu Roxana - ALPAB

Nu am alte informajii. Nu 9tiu daca Direcjla de investijii are un punct
de vedere referitor la la accesarea de fonduri pentru ca noi oricum nu o
putem face, noi ALPAB nu putem accesa fonduri ci doar prin Direcjia de
investi+ii din PMB s-ar putea face sau alta.. .

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
La urmatoarea discutie pe care o vom avea in comisie veji fi oricum

9i dumneavoastra 9i vom invita 9i pe cei de la Direcjia investi{ii tocmai
pentru a avea de la dumnealor stadiu 9i raspunsuri ta alte Tntrebari pentru
investi{iile care sunt la dumnealor, de exemplu podurilor mare din Ci9migiu.

Pentru elaborarea temei de SF a Tntrebat domnul Oprija, dar nu 9tiu
la ce tema de SF se refera pentru ce proiect? Pentru locurile dejoaca? Pot
sa contribuie pentru elaborarea temei cu sugestii de la AMAIS 9i arhitect
Adela Antoniu de la asociajia Marta Maria 9i Grow up.
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Doamna Cazacu Alma – Grow Up Romania
Da. Noi am zis pur 9i simplu ca suntem Tn acest grup de lucru la

Tntrebari pentru locuri de joaca, am avut Tntalnire cu domnul primar Nicu9or
Dan pe acest subiect, am Tntocmit un document in care sa spunem ce ar fi
necesar 9i care ar fi pa9ii pentru refacerea locurilor de joaca, deci nu ma
refer la repara Iii decat foarte pujin, adica am discutat 9i despre repara+iile,

subiectul critic era refacerea lor pentru ca au expirat practic. Am injeles ca
domnul sandulescu l-a primit. Daca e cineva care nu am primit documentul
9i 9i-I dore9te, putem sa vi-I dam, nu este extrem de complex, dar ca sa
existe o idee generala de cum am propus lucrurile, puteji sa ne daji un mail
pe contact@growupromania.ro sa vi-I trimitem. cand a Tntrebat Alex Oprija
daca poate sa ia parte la partea de feedback pe studiul de fezabilitate, i-am
zis ca suntem noi Tn aceasta echipa 9i se poate alatura.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Bun. Este foarte bine ca faceji acest demers de a lucra Tmpreuna cu

executivul 9i cu ALPAB pentru a proiecta mai bine locurile de joaca noi. E
foarte important 9i pe partea cu copii cu dizabilita Ii, care au 9i ei tot dreptul
la acces Tn aceste parcuri 9i locuri de joaca.

Bun. Pe zona de parcuri fiindca a venit doamna director, vreau sa
Tntreb. Ramasese Tntrebarea pe cursuri, pregatire de specialitate pe spajii
verzi, era o recomandare s-o includeji in bugetul de cursuri 9i pregatire al
angajajilor ALPAB 9i mi s-ar parea o idee super buna. §i cred ca era o
Tntrebare de consultanta de 40 de mii de euro. Pentru ce va fi?

Doamna Director Balcu Roxana - ALPAB
va referiji la parcuri? in general consultanji? Cred ca este vorba

despre consultanja pe pe achizijii de care avem mare nevoie pe ...

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Aa, 9i mai erau 7 milioane de euro o Tntrebare legata de toaletari. De

ce suma asta atat de mare dar aici cred ca ne-a raspuns domnul
sandulescu cumva
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Doamna Culescu Diana – Asociatia Peisaqi$tilor din Romania
Domnul sandulescu ne-a raspuns ca nu 9tie. ... datele necesare,

deci

Doamna Director Balcu Roxana - ALPAB

Nu §tiu de unde aji luat aceasta suma pentru toaletari.

Doamna Culescu Diana – Asociatia Peisaqi$tilor din Romania
Pai am tradus-o in euro pentru ca nimeni nu injelege lei. §i va spun

suma pe care aji spus-o imediat Tn lei ca s-o Tnajelegeji dumneavoastra...

Doamna Director Balcu Roxana - ALPAB
De ce doar toaletari?

Doamna Culescu Diana - Asociatia Peisaqi$tilor din Romania
... sute de mii. Asta serie. Toaletari. Asta serie...

Doamna Director Balcu Roxana - ALPAB

in nota justificativa ,. .

Doamna Culescu Diana - Asociatia Peisaqi$tilor din Romania
in nota justificativa. Daca vre Ii, va citesc.
Scrie ca un numar de 20000 de arbori existen li Tn parcurile

administrate de ALPAB sunt maturi 9i batrani, ace9tia necesitand Tn regim
de urgen@ taieri de corecjie, toaletare. Pi Tntrebarea era cum ati ajuns la
aceasta concluzie ca sa formulati aceasta suma? Avand in vedere ca nu
exista registrul verde 9i ca arborii mai au nevoie 9i de alte tipuri de
interventii Tn afara de toaletare astfel Tncat sa reziste mai ales cei din
parcuri 9i am dat la aici exemplu instalajiile de bobanaj mai ales pentru
arbori veterani.

Doamna Director Balcu Roxana - ALPAB

Suma cu siguran R a fost apreciata de Serviciul tehnic 91 Tntrejinerea
spajiilor verzi, probabil pe baza avizelor deja primite de la Direc jia de
mediu si de la Cultura
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Doamna Culescu Diana – Asociatia Peisaqi$tilor din Romania
Nu aveji avize pentru 20000 de arbori cu siguranla.

Doamna Director Chirita Mihaela – Directia de Mediu
Deci pentru toaletari nu s-au dat anul asta. Doar pentru ... 9i cei Tn

declin biologic. Pentru toaletari chiar nu am dat absolut nimic.

Doamna Director Balcu Roxana - ALPAB

... la serviciul de specialitate o sa ...

Doamna Culescu Diana – Asociatia Peisaqi$tilor din Romania
Aici, tocmai din acest motiv ziceam daca este o suma atat de mare,

suma Tn euro ar fi 6760000 de euro 9i ...

Doamna Director Balcu Roxana - ALPAB

E o gre9eala cu siguranji. 6 milioane de euro nu exista.

Doamna Culescu Diana – Asociatia Peisaqi$tilor din Romania
Am zis ca asta ar trebui totu9i sa existe o defalcare. va trerbuie bani

de exemplu pentru documenta jie de specialitate ca sa cere li avizul
Ministerului Culturii ... sa inteweniji pe 20 de mii de euro 9i a9a mai
departe. Mi se pare o suma pusa cam din pix, mai ales ca este vorba de fix
20000 de arbori. Nu avem nici mai mult, nici mai pujin. Adica cu 500, cu
300 cu ceva de genul asta.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Deci asta la urmatoarea 9edinla sper s-o urmarim. Mai aveam Ia feI

in Ci9migiu apropos de !arcurile de caini, mai e nevoie 9i acolo de nisip, de
pe chat 9i tot de la Ci9migiu speram sa fie tratamente 9i plantari pentru 20
de mii de arbori. De acord cu aceasta obsewa+ie, adica cu siguran@ ne
dorim sa plantam mult mai multi arbori, mai mult de 20000.

Bun. V-am pus pe chat pentru ca era o Tntrebare legata de registrul
spajiilor verzi, la Investijii, la Direc jia de mediu §i daca nu mai sunt
intrebari, a9 propune sa trecem mai departe la Direcjia de mediu.

Doamna Tranescu catalina – Purtator de cuvant ASPA
Buna ziua. fmi cer scuze pentru Tntarziere. Eu nu am primit link-ul.
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Doamna Director Balcu Roxana - ALPAB

Ma souzaji. A9 vrea sa raspund la Tntrebarea doarnnei de mai
devreme. doamnei Culescu, referitoare la acea suma de 33 de milioane
800 pe care dansa a exprimat-o in euro, se refera toate lucrarile de
Tntrejinere a spajiilor verzi, toate lucrarile de intrejinere a spajiilor verzi ale
ALPAB pentru un an Tntreg. Este valoarea pe care noi am cuprins-o in
acea licitajie pe care am ridicat-o in SEAP la sfar9itul anului trecut 9i
aceasta surna se refera Ia un an de zile, Tntre+inerea arborilor 9i spajiilor
verzi 9i parcurilor pe care le avem Tn administrare.

Doamna Culescu Diana – Asocia fia Peisaqi$tilor din Rornania
Pai ideea este ca nu reiese din ce ati facut dumneavoastra Tn nota de

fundamentare acest lucru 9i avand Tn vedere ca partea de salubritate este
pusa Tn alta parte in alta parte...

Doamna Director Balcu Roxana - ALPAB

Pentru ca bugetul bugetul are capitole separate de salubrizare 9i de
Tntretinere. Adica sunt articole 20.01 .. .

Doamna Culescu Diana - Asociatia Peisaqi9tilor din Romania
Eu, din descrierea pe care am primit-o in documentul care a fost

transmis pe mail, nu reu9esc sa injeleg ce implica acest “toate lucrari de
Tntretinere” .

Doamna Director Balcu Roxana - ALPAB

Vre li sa fie toate detaliate. O sa le enumeram. Este o scapare acolo,
dar suma asta este Tn licita jie pentru Tntrejinere pentru 1 an.

Doamna Cazacu Alma – Grow Up Romania
\

Acela9i lucru a9 dori sa iI solicit 9i eu pentru locurile de joaca.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Defalcarile acestea vor fi foarte importante. Oricum pentru investijii o

sa trimit eu nota de fundamentare catre participanjii de azi, pe care o avem
de la ALPAB. Dar pentru defalcarea pentru zona de salubrizare 9i
curajenie/Tntrejinere spajii verzi, acolo oricum o cerusem.
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Doamna Director Balcu Roxana - ALPAB
Oricum avem toate operajiunile pe fiecare parc in parte, pe fiecare

luna in parte, stabilite de colegii de la Serviciul de specialitate din cadrul
institutiei. 'in acest mod a fost elaborata documenta jia pentru licita jie,
caietul de sarcini 9i stabilita valoarea lucrarilor.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Bun. Mullumesc.
Trecem mai departe la Direcjia de rnediu. A9 avea cateva obsewa(ii

preliminare. Am transmis numai fundamentarea pentru bugetul dumnealor
de investi Iii, cheltuielile curente la Direcjia de mediu nu sunt atat de mari,
dar de Tndata ce se va publica bugetul, vom transmite totul. Pe zona de
investijii, a9 vrea sa felicit Direc jia de mediu fiindca au reu9it sa atribuie
contractul pentru realizarea studiului de PICA 98 pentru planul de masuri,
termenul este de 12 luni pentru predarea a documentelor, 9tiu ca vorbeam
in noiembrie despre asta 9i chiar am Tncurajat 9i noi sa ’incheiaji cat mai
devreme contractul si ma bucur foarte mult ca s-a Tntamplat, de asemenea
colaborarea dintre institu Iii in general 91 cu ALPAB-ul consider ca s-a
Tmbunatatit, dar mai este Ioc de mai bine colaborarea cu ONG-urile din
domeniu, dar pe zona de afi9aj de poluare, aici am vorbit 9i doamna Ana
Maria (,ram are o propunere foarte concreta pe care eu o sprijin 9i pe care
o vrem inclusa in buget, inclusa Tn bugetul Direcjiei de mediu, de
asemenea pe partea de registrul spajiilor verzi ma a9teptam la mult mai
multe progrese Tn cursul anului 2021, de9i a fost alocat bugetul inca din
aprilie, injeleg ca nu s-a Tntamplat nimic, nici macar evaluarea pe
documentul existent deja, care ar permite noua investijie 9i aici prioritatea
mi se pare maxima, sigur este opinia mea, deocamdata luam 9i alte opinii
dar cred ca ar trebui sa Tnceapa efectiv efectuarea registrului spajiilor verzi
in teren de anul acesta daca se poate Tn octombrie, in septembrie sa
Tncepem sa facem asta, 9tiu ca necesita multe pregatiri 9i multe operajiuni
administrative ca 9i la locurile de joaca de altfel, dar aji dovedit ca se poate
cu PICA, deci va rog sa procedaji la feI 9i cu registrul spajiilor verzi. Cred
ca ar fi trebuit de acum 10 ani sa avem acest registru deja facut, este Tn

ceasul al 24-lea din punctul meu de vedere.
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Doamna Director Chirita Mihaela – Directia de Mediu
De acord cu dumneavoastra. §i pentru noi este de mare importanla

realizarea acestui registru al spajiilor verzi, caietul de sarcini, practic nu !ine
doar de Direc jia de Mediu. Trebuie sa ne Tntalnim cu mai multe direcjii care
au ... pentru implementarea acestui registru. Direc jia Patrimoniu, Direcjia
de Urbanism, Direc jia de Informatica, practic ... privind realizarea acestui
registru, ... implicarea mai multor .. .

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Coordonarea este Tnsa la Direcjia de Mediu? Sau la Direcjia

Investi Iii?

Doamna Director ChiN la Mihaela – Directia de Mediu
Inijial a fost la Direcjia de Mediu. Se discuta daca va fi la Direc jia de

Investi Iii sau nu. Am discutat 9i eu cu domana director de la Investijii 9i am
spus ca ... sa ne Tntalnim cu ceilalji factori implica Ii. E deja ... nominalizeze
persoane Tn cadrul directiilor pentru a stabili un plan de acjiune. Acum
suntem Tn discu Iii, dar trebuie sa demaram cat mai repede.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Da. Deja este foarte foarte tarziu.
Bun. Deci pe zona de medicI, Direc jia de Mediu 9i bugetul acesteia,

daca avem interventii, va rog sa va Tnscrieji la cuvant.
Domnul Florin Grigorescu, va rog.

Domnul Grigorescu Florin
Buna ziua. Am o Tntrebare chiar Tnainte de a citi bugetul pe mediu.

Tmi aer scuze, nu 1-am citit dar Tntreb cu ocazia asta: exista vreo masura de
investi jie eventual pentru reducerea degajarilor de dioxid de carbon in ora9,
nu numai pentru mobilitate ci pur 9i simplu pentru a reduce poluarea
generata Tn ora9?

Doamna Director Chirita Mihaela – Directia de Mediu
La Direcjia de Mediu nu. Poate la Direcjia Transporturi. ... ni le-au dat

pentru planul de masuri pentru reducerea traficului Tn planul de masuri.
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Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Deci practic, ca sa va raspund 9i eu, PICA vechi este Tn vigoare inca.

Planul de misuri de acolo de reducere a poluirii aerului este Tn continuare
in principiu respectat pana vom avea la sfar9itul anului Tn principiu un PICA
nou 9i un studiu nou.

Domnul Griqorescu Florin
O.K. De aceea am menjionat mobilitatea pentru ca ... generarii de

poluanti in ora9 nu este neaparat o problema de mobilitate. Trebuie sa
asigure funcjionarea ora9ului. Dar Direc jia de Mediu ar trebui sa se asigure
ca se face Tntr-un mod cat mai curat pentru ora§. §tim ca avem o problema
in ora9 cu poluarea atmosferica 9i mare parte vine din trafic. Cred ca ar
trebui sa fte o preocupare a Direcjiei de Mediu, reducerea poluarii, nu
numai una a Direcjiei de Transporturi. gi pentru asta a9 dori sa vad printre
preocuparile acestei direcjii 9i investi Iii care sa transfere autornobili9ti Tn
mijloacele de transport in comun sau Tnspre transportul alternativ sau Tn
mersul pe jos. Preocuparea ar trebui sa fie Tn centrul atenjiei Direcjiei de
Mediu dupa mine.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Bun. Muljumim.
Urmeaza doamna Gram.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Muljumesc mult. La ultima 9edin@ pe buget, am mai discutat un pic
cu doamna directoare Chirita despre acjiuni de con9tientizare 9i despre
panourile electronice care sa afi9eze poluarea, adica nivelul de poluare
pentru fiecare poluare Tn parte 9i voiam sa Tntreb daca aji inclus ceva buget
pentru acjiune de con9tientizare sau pentru aceste panouri sau nu 9tiu
acurrl

Doamna Director Executiv Chirita Mihaela – Directia de Mediu
... sa stabilim ... noi am introdus ... pe partea..., dar e bine sa stabilim

Tmpreuna. sa ne gandim impreuna cum am putea sa procedam.
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Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

va aud foarte rau. Nu 9tiu, e un sunet bruiat, poate a9a va aud eu,
dar pe ceilalli Ti aud bine. Nu am injeles prea bine,

Doamna Director Executiv Chirita Mihaela – Directia de Mediu
Spuneam ca Tmpreuna cu dumneavoastra sa avem o Tntalnire sa

stabilim un buget pe partea asta de panouri. ... campanie... bagat ni9te bani
pe ... 9i a ramas sa avem o Tntalnire, sa stabilim de comun acord cand ne
vom Tntalni sa discutam.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Da, da, cred ca ne auzim dupa aceasta 9edin B, poate la telefon sa
stabilim Tntalnirea. Muljumim mult.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Muljumim 9i noi.
Daca nu mai sunt Tntrebari pentru Direcjia de Mediu, deci pe registrul

spajiilor verzi nu mai sunt Tntrebari, Injeleg.
Putem sa trecem mai departe la ASPA? Ca obsewajie, deocamdata

bugetul ASPA a fost transmis catre toli consilierii, Tnsa nu 1-am transmis
catre dumneavoastra deoarece iara9i trebuie sa ma lamuresc legal daca
poate fi transmis sau nu. Celelalte erau transmise catre Comisia de Mediu
din decembrie, Tnsa avand Tn vedere acest lucru, daca pute li maxim 5
minute doamna catalina sa ne prezentaji bugetul propus de ASPA pentru
anul acesta 9i apoi luam recomandari 9i Tntrebari daca sunt? Muljumesc.

Doamna Tranescu catalina - Purtator de cuvant ASPA

Ne propunem anul acesta sa continuam campania de sterilizari
gratuite pentru caini cu dejinator 9i pisici cu 9i fara dejinator. Este o
campanie destul de importanta pentru a preveni Tnmuljirea necontrolata a
animalelor, pentru a preveni abandonul animalelor. §tim ca pe strada in
acest moment animalele care exista sunt sursa abandonului.

De asemenea, in bugetul ASPA evident ca sunt prevazute cheltuielile
cu hrana cajeilor din adaposturi, serviciile medicale. Astea ar fi cheltuielile
mari
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Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Am injeles.
Doamna Manuela Mure9an s-a Tnscris Ia cuvant.

Doamna Consilier Mure9an Manuela
Eu a9 vrea Tn primul rand sa-i felicit pe cei de la ASPA pentru felul Tn

care au gestionat problema cainilor fara adapost Tn mod special. 'in acest
an, toate proiectele, toate inijiativele pe care le-au avut ei, pe mine m-au
impresionat Tn modul cel mai placut posibil, faptul ca au atras 9i voluntari 9i
persoane publice 9i vedete din toate domeniile, faptul ca au colaborat 9i cu
subordonate culturale, astfel incat numarul de cajei adoptaji e considerabil
9i sper sa fie Tn continuare pe acest trend. I-am vazut la toate 9tirile, deci
au fost activitali care nu au implicat primaria din punct de vedere financiar,
nu au fost reclame, au fost 9tiri la absolut toate televiziunile. Acest lucru pe
mine m-a impresionat foarte tare 9i foarte placut. Pot sa spun ca daca la
Tnceputul mandatului ma gandeam Ia o rebranduire 9i chia schimbare de
nume pentru asta pentru ca din anii trecuji ASPA avea un renume
Tngrozitor 9i din 2013 9i urmatorii ani ca sa 9i pozitionez in Hmp, acuma
chiar mi se pare ca ar fi o gre9eala 9i sa schimbam numele acestei
subordonate si chiar sa schimbam directia de mers, adica venisem Tn

Consiliul General hotarata sa ajut 9i sa ma implic, sa ii ajut, dar vad ca se
descurca mult mai bine fara ajutorul meu. Doar i-a9 incurca. Asta pe de o
parte

Pe de alta parte, legat de sterilizari, program Tnceput foarte tarziu, ma
bucur ca el poate fi continuat 9i anul acesta pana la votarea bugetului 9i mi
se pare esen+ial ca acel proiect daca este necesar sa fie aprobat de
Consiliul General prin care se continua programul de sterilizari, sa apara la
Thceputul anului, deci sa nu existe o Tntrerupere, oamenii se imobilizeaza
greu, afla greu 9i dupa ce au aflat, s-a terminat programul 9i intram Tn trei
luni de pauza, mai ales daca sunt de vara. Deci rugamintea mea ar fi
continuitatea acestui program, sa nu se intrerupa nici macar o luna.

§i ultimul punct Tn afara de adopjiile cainilor foarte importante 9i
bunastarea tor in adaposturi adica to{i bani ar trebui sa mearga pentru
Tmbunatalirea condijiilor pentru caini 9i servicii medicale a9 vrea sa ne
gandim 9i sa gasim o solujie 9i pentru pisici 9i nu in sensul de a face un
adapost pentru ca e imposibil 9i Ia cate sunt 9i ele nu reprezinta problema
pe care o reprezinta cainii comunitari ci pentru pisicile comunitare care au
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probleme fie ca sunt foaNe mici, fie ca au fost lovite de ma9ini sau ca au
probleme de sanatate, sa reu9im sa facem un mic adapost pentru aceste
pisici 91 pe care sa le promovam 9i pe ele apoi spre spre adop jie, adica sa
ne orientam un pic spre pisici, aici cred ca ar mai trebui un pic lucrat 9i la
legislajia locala pentru ca este descurajata la modul cel mai serios grija faR
de animalele comunitare Tn sensul ca nu poli sa ai grija de psisicile din jurul
blocului ca practic Tncalci o hotarare de Consiliu General, deci aici e un pic
9i rolul nostru 9i sper ca anul acesta sa reu9esc sa aduca undeva protectia
animalelor 91 grija fag de animale 9i Tn Bucure9ti Tntr-un mod mult mai bine
legiferat 9i cred ca in afara de asta ar mai trebui sa facem o mai stransa
colaborare, eu eu sunt Tncantata de felul Tn care colaboreaza ASPA cu
asociatiile §i cu ONG-urile, dar cred ca ar trebui sa facem tot printr-o
hotarare de Consiliul General 9i o colaborare cu asociajiile care se ocupa 9i
de alte animale decat cele domesticite de om pisici, caini 9i a9a mai
departe pentru ca sunt 9i pasarile care au nevoie de ajutorul nostru 9i alte
animalu+e care deja stau, s-au obi9nuit Tn Bucure9ti 9i veveri+e 9i nu mai zic
de broa9tele broa9tele testoase abandonate 9i a9a mai departe dar asta
cred ca !in un pic 9i de Consiliul General, in rest eu ma bucur ca
Bucure9tiul are grija de cat de cat de animalele acestea 9i de cajei din
ddaposturi 9i va felicit, doamna Tranescu. Muljumesc.

Doamna Tranescu catalina - Purtator de cuvant ASPA

Muljumesc pentru aprecieri. Daca fmi permite}i, o sa raspund pujin pe
scurt la ceea ce aji spus dumneavoastra mai devreme dar toate acjiunile
pe pe adopjie din anul 2021 au generat costuri extrem de mici 9i de aceea
nu le-am menjionat mai devreme Tn legatura cu bugetul, sigur ca vom
continua qi anul acesta targurile de adopjie care au avut rezultate foarte
bune 9i cum spuneam cu ni9te costuri foarte foarte rnici, vom continua 9i
campaniile cu persoane publice 9i toate demersurile pe care le-am avut Tn
2021 9i am vazut ca am avut rezultate, Ie vom continua ace9ti ani 9i deja
gandim un plan de coraunicare 9i de adopjie Trnbunatalit pentru anul
acesta, cautam variante noi de a promova cajeii pe care ii avem 9i prin alte
canale 9i Tn alte locuri 9i prin alte modalita Ii.

Referitor Ia campania de sterilizari, da, suntem de acord cu
dumneavoastra, nici noi nu ne dorim sa facem pauza deloc 91 in ceea ce ne
prive9te, o sa Tncercam sa facem tot ceea ce !ine de noi astfet Tncat sa nu
existe Tntrerupere, cu atat mai mult cu cat am investit foarte multe eforturi
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Tntr-o campanie de informare Tn 2021 pe care o vom continua acum, am
mers practic in zonele pe case din Bucure9ti §i am stat de vorba cu
oameni, am Tmparjit pliante pentru a-i convinge sa T9i sterilizeze animalele
9i exista cerere in acest moment in cadrul campaniei noastre, tocmai de
aceea vrem sa-i +inem pe oameni aproape 9i sa nu avem sa nu avem
pauza. Aji mai spus despre pisici, Tntradevar trebuie sa ne gandim 9i la
pisicile fara stapan, in absenja legislajiei najionale trebuie totu9i sa avem
solujii pentru situajii punctuale pentru ca sigur este de injeles ca nu putem
sa gestionam toata populajia de pisici fara detinator dar acolo unde exista
cazuri excepjionale, trebuie sa putem sa intervenim iar Tn privinja
animalelor salbatice cat 9i animalelor exotice vreau sa va spun ca noi
avearn un protocol de colaborare cu fundajia Visul Luanei din 2019,
protocol ce a fost reTnnoit la finalul anului precedent, in decembrie mai
exact am avut o Tntalnire cu mai multe ONG-uri, iar punctual pe animalele
salbatice am reTnnoit protocolul de colaborare cu fundatia Visul Luanei, I-
am detaliat astfel Tncat sa putem sa oferim o protecjie 9i animalelor precum
pasari, vulpi sau alte tipuri de animale salbatice iar suntem Tn continuare Tn
discujii 9i cu alte ONG-uri de Protec jia Animalelor pentru a Tncheia noi
parteneriate cu privire la animalele de pe raza municipiului Bucure9ti.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Muljumesc frumos.
Bun. Urmeaza sa transmitem de Tndata ce avem bugetul ASPA

propus de primar catre toata lumea. Daca nu mai sunt alte Tntrebari sau
recomandari, a9 trece la urmatoarea institutie 9i anume Directia Relajia cu
ONG-uri. Aici nu a9 vrea sa discutam pe fond despre cum s-a Tntamplat
proiectul de finan Uri nerambursabile pentru domeniile Protectia Mediului 9i
Protecjia Animalelor Tn 2021, n-a$ face o sesiune de feedback pe tema
aceasta, Tnsa tocmai fiindca am tot zis Tn anul 2021 ca trebuie sa Tnceapa
acest proiect cat mai repede cu putin@ sa fie implementat Tn anul 2022 9i
alaturi de noi era, nu 9tiu daca mai este doamna Gabriela Andrei. Doamna
Andrei este directorul acestei Direcjii. Ma bucur mult ca s-a putut
implementa chiar 9i din luna septembrie acel proiect. Au fost cateva luni de
implementare pe proiectele ca9tigatoare, dar cum spuneam, anul acesta eu
I-a9 vedea Tncepand chiar din luna februarie de Tndata ce este adoptat
bugetul. §i acum avand Tn vedere ca am mai discutat pana acum Tn

comisie despre temele care ar trebui aborgate 9i care ar trebui sa
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primeasca finanjare, bineTnjeles comisia de mediu dore9te sa propuna din
nou finanjare pe fonduri nerambursabile pe legea 350 pe aceste 2 domenii
9i a9 propune 9i un al treilea 9i anume organizare comunitara. inca o data,
regularnentul de anul trecut ramane Tn vigoare, el a fost adoptat Tntr-un final
vara trecuta, poate fi Tmbunatalit 9i va rog acum in acest cadru sa trimiteji
amendarnente Ia el ca sa putem sa-I modificam, dar el pana va fi
amendarea, ramane a9a cum este.

A9 vrea sa o Tntreb eu pe doamna Andrei daca pentru a Tncepe
derularea 9i a Tncepe sa publicaji efectiv anunjul de participare mai aveji
nevoie de ceva conform legii 350, adica aveji regulamentul, aveji planul,
nu? Sau nu aveji planul pentru 2022, acesta ar trebui adoptat poate acum
in ianuarie, ar fi bine sa-I adoptam Tn Consiliul General 9i propuneri de
suma totala alocata Tn 2021 au fost 2 milioane de lei, din cate 9tiu nu s-au
cheltuit Tn, toata suma nu s-a cheltuit, poate ne spLIneji dumneavoastra cat
s-a cheltuit Tn total din suma 9i daca noi am spus ca ar trebui sa fie mai
mare, de exemplu ma gandisem Ia un 4 milioane de lei pentru 2022 sa
alocam Tn total pe cele 3 domenii pe legea 350

Doamna Kasprovschi scrie ca propune sa organizam o dezbatere
dedicata acordarii de finan Pri nerambursabile. O.K. De acord. Dar aia ar
trebui sa o facem cat mai repede tocmai ca sa mai existe Hmp de
implementare a proiectelor ca9tigatoare.

Doamna Gabriela Andrei, legat de calendar 9i care sunt nevoile
durnneavoastra birocratice, administrative de implementare a proiectului de
finanlari nerambursabile. Pe partea de calendar, cum, doamna
Kasprovschi de la Asocia jia Comunitara Bucure9ti, va rog daca puteji sa
propuneji un calendar pentru dezbaterea aceasta sau Ia ce va referiji
efectiv

Doamna Kasprovschi Alina – Fundatia Comunitara Bucure$ti

Buna ziua. Am avut o discu jie anterioara la sfar9itul anului trecut...
Sper ca ma auziji bine.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Se aude cu Tntreruperi.
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Doamna Kasprovschi Alina – Fundatia Comunitara Bucure sti
Spuneam ca am discutat despre acordarea de finan pri

nerambursabile. Noi acordam finantari Tn comunitatea locala de 10 ani 9i
a9a ca ne Tntalnim Tn fiecare an cu sute de ONG-uri pe care le finanlam 9i
chiar am dat feedback 9i pe bugetare participativa dar 9i pe acest proces
de acordare de finan Bri nerambursabile. Putem sa revenim catre toata
lumea cu recomandarile noastre pe ghid, a9a cum a fost el anul trecut, Tnsa
cu siguranla calendarul, e necesar ca acest program sa Tnceapa mult mai
repede. Mai ales pe zona de mediu nu poli sa folose9ti banii instantaneu. E
nevoie si acorzi un pic mai mult timpe pentru ca lucrurile sa se Tntample.
Deci ar fi nevoie de o perioada de implementare de macar 6 luni. cat
despre calendarul dezbaterii, noi va suntem la dispozijie daca vi se pare.
Putem sa organizam noi sau sa fim parte dintr-o dezbatere pe care o
organizeaza Consiliul General.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
De la Gradina zoologica 9i de la Direcjia Investi Iii nu a intrat nimeni.

Doamna Director Oprea Anca – Gradina zooloqica Bucure9ti
Buna ziua

Anca Oprea sunt. Directorul Gradinii Zoologice. Sunt de la Tnceputul
9edin jei online cu dumneavoastra.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Nu v-am observat eu, atunci. fmi cer scuze. Buna ziua
Pana ajunge doamna Andrei la ...

Doamna Director Executiv Andrei Gabriela – Directia Rela fia cu
ONG-uri

Am ajuns la vecina mea de mansarda, doamna director.
§i Ia noi in Direcjie s-a simjit in mod cert nevoia de a Tncepe

programul de finan pri nerambursabile cat de repede posibil pentru ca anul
trecut a fost foarte greu pe de o parte pentru ONG-uri pentru ca nici nu au
avut timp sa implementeze tot ce 9i-au propus 9i a fost 9i o situajie, o stare
de alerta, cand s-au Tnchis evenimentele 9i nu se mai puteau desfa9ura
a9a cum erau prevazute inijial in proiectele depuse, iar pentru noi ca
administra(ie Tntradevar a fost o munca colosala pentru ca a trebuit sa
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Tbchidem totul pana pe 15 decembrie, ceea ce putea sa duca la scapari
pentru ca este normal atunci cand lucrezi cu bani 9i cand te preseaza
timpul, deci mi-a9 dori pe cat posibil sa dam dumul acestui program anul
acesta mult mai repede. Daca dorim sa extindem aria, va trebui sa
reintroducem hotararea Tn Consiliu 9i atunci a9 vrea ca foarte multe ONG-
uri sa vina 9i sa propuna amendamente sau Tmbunataltri 9i pe baza
experienjei de anul acesta 9i vom avea §i noi cateva menjiuni legate de
anexa 11, legate de solicitarile documentelor pentru decont 91 atunci cu
siguranji o sa avem o varianta mult mai buna a programului de finan pri
nerambursabile. Anul trecut am solicitat Tn 1400000, suma cheltuita a fost
pana Tn 500000 de lei, iar anul acesta am solicitat aceea9i suma de
1400000, noi ne-am gandit ca va fi suficient, dat Hind 9i contextul pandemic
in care evenimentele nu se pot desfa9ura la capacitate maxima. Se poate
suplimenta acest buget in func+ie de cum ne gandim ca ar fi mai bine.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Muljumesc mult. Am o intrebare. O sa Ti dau cuvantul doamnei

Kasprovschi. Deci spune li ca pentru a nu mai Tntarzia de fapt, ar fi rnai bine
sa adaugam un alt domeniu. Puteti sa publicaji de 'indata ce este aprobat
bugetul, anunjul de participare?

Doamna Director Executiv Andrei Gabriela – Directia Relatia cu
ONG-uri

Nu. Din pacate, trebuie ca a9teptam aprobarea bugetului...

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Pai am zis, Tndata ce este aprobat bugetul. Daca bugetul este

aprobat pe 5 februarie, pe 6 februarie dumneavoastra puteji publica
anunjul de participare. Da, O.K. §i nu mai aveji nevoie de alt document
aprobat Tn Consiliul General?

Doamna Director Executiv Andrei Gabriela - Directia Relatia cu
ONG-uri

inainte de publicarea anun+ului de participare, noi trecem prin consiliu
cu acel program manual, cu suma aprobata.
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Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
O.K., dar programul poate fi trecut prin Consiliu 9i Tnainte de buget,

corect? Din cate 9tiu, da.

Doamna Director Executiv Andrei Gabriela – Directia Relatia cu
ONG-uri

Da, a9a este, doar ca acolo va trebui sa trecem 9i bugetul aprobat 9i
mi-e teama ca adoptam o hotarare, dupa aceea de la Consiliul General nu
mai primirn bugetul solicitat inijial.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
BineTnjeles ca in Consiliul General, daca aproba un buget Tn planul

respectiv, bugetul va ramane a9a daca trebuie sa includa planul. E ca la o
rectificare, numai ca la rectificare se modificap dupa ce se aproba un
anurnit proiect, a9a e 9i cu bugetul, ar fi similar curnva, din moment ce
Consiliul General anul acesta a aprobat un plan 9i o suma. Atunci v-a9
propune sa venim cu acest plan de masuri sa-I adoptam Tn Consiliul
General, daca se poate Tn ianuarie 9i apropos de calendar, am putea sa
organizam chiar la Tnceputum saptamanii viitoare, ca sa nu mai pierdem
timpul, o dezbatere cu ONG-urile pe acest subiect, sa vedem Tn detaliu 9i
domeniile 9i dupa ce avem aceasta dezbatere, putem sa trecem prin
Consiliul General la urmatoarea 9edin A, dumneavoastra sa elaborati
amendamentele la regulament, sa elaboraji planul 9i apoi sa facem
aprobarea bugetului, cu calendar 9i toate cele. Vi se pare Tn regula?

Doamna Director Executiv Andrei Gabriela - Direc jia Relafia cu
ONG-uri

Da. Doar ca sper sa avem timp sa mobilizam participarea cat mai
multor ONG-uri pentru ca anul trecut, din cate Tmi aduc aminte, au
participat foarte pu jine 9i a9 vrea ca anul acesta sa participe toata lumea
interesata.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Da. Un lucru pe care poate ar trebui sa iI popularizam este aceasta

dezbatere Rugamintea mea ar fi sa transmiteji pe toate canalele ca exista
aceasta dezbatere 9i sa participe Ia ea ONG-urile 9i apoi ar trebut sa ne
gandim cu tolii Tmpreuna 9i ONG-uri, dar 9i Administra{ie cum sa
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popularizam mai bine anunjul efectivul Tn timpul deadline-ului. Adica sa
aplice cat mai multe ONG-uri. Dar pentru asta e nevoie poate 9i de o suma
de popularizare, ma gandesc, poate ar fi utila.

Doamna Director Executiv Andrei Gabriela – Directia Relatia cu
ONG-uri

Noi, oricum Tn momentul in care aprobam, avem obligativitatea
conform legii sa dam doua anunjuri Tntr-un ziar, doar ca din pacate legea a
ramas neschimbata, iar ziarele au ramas necitite, vorba aia nu mai citeste
nimeni ziar tiparit.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Bun. Haideji sa punem asta cand vorbim Tn 9edinla pe ordinea de zi,

sa vedem cum putem sa popularizam mai bine acele anunjuri.

Doamna Director Executiv Andrei Gabriela – Directia Relatia cu
ONG-uri

in regula.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Dezbaterea cred ca e mai util sa o organizeze Comisia de Mediu

impreuna cu Direcjia de Mediu fiindca altfel, da. sa fie mai oficiala Tntr-un
feI sau altul a administrajiei fiindca administrajia are acest program 9i nu
lrlvers

Daca nu mai sunt Tntrebari pe zona aceasta, bine pe partea de 'buget
ca SLime, ar fi util un feedback acum daca iI aveji. Doamna Andrei spunea
ca s-a gandit la aceea9i suma, 1,4 milioane, eu rejinusem ca au fost 2
milioane bugetate, apoi ma gandisem sa avem dublarea sumei, dar poate
sunt prea optimista, avand Tn vedere ce se poate realiza efectiv Tn acest
an

Doamna Kasprovschi?

Doamna Kasprovschi Alina - Fundatia Comunitara Bucure sti
Da. Ce vroiam sa spun este ca depinde foarte mult de calendarul pe

care iI veji avea Tn final pentru ca din ce 9tiu eu, noi nu am aplicat 9i nu
intenjionam sa aplicarn, deci nu suntem neaparat concurenji in apelul
acesta de proiecte, dar din ce am injeles de la alte organiza Iii, mulji au
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decis sa nu aplice din cauza calendarului foarte scurt. 1,4 milioane e o
suma care poate fi absorbita de ONG-urile din Bucure9ti daca e un
calendar decent 9i sunt convinsca ca §i mai mult de-atat.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Bun. Deci am putea Tncerca sa marim suma. Muljumesc.
Din pacate, pentru grupurile de acjiune comunitara, dar poate ma

Tn9el, daca nu exista personalitate juridica, este foarte greu ca acesta sa
poata aplica. Aji avut vreo aplica jie.

Doamna Director Executiv Andrei Gabriela – Directia Relatia cu
ONG-uri

Este greu. Nu am avut. Dar grupurile civice nu pot aplica, conform
legii 350.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Am Tnjeles.
Haideji sa trecem la gradina zoologica acum. va rog, doamna

director Oprea, daca nu puteji prezenta prioritalile dumneavoastra bugetare
in cinci minute. Nici acest document nu I-am transmis deocamdata, dar TI
vom transmite.

Doamna Director Oprea Anca – Gradina zooloqica Bucure$ti
in regula. Pentru anul 2021, nici nu 9tiu, am a9a senza Iia, nu avem o

cre9tere mare de buget fa@ de anul trecut, noi am avut o execu{ie bugetara
la finele lui 2021 de 13634, in conditiile Tn care am trecut in anul 2022 cu
ni9te datorii de aproape, de fapt de 600 de mii, Ne-am propus pentru anul
acesta un buget de 20848000. ’in aceasta suma avem o datorie de aproape
600 de mii din anul anterior pe care trebuie s-o achitam anul acesta. Ne-am
propus venituri proprii de 2 milioane. A9 vrea sa mai Oneji cont de faptul ci
cheltuielile cu salarii la nivelul anului 2022 dunt de 6 milioane 421, deci una
peste alta bugetul nostru de funcjionare nu este foarte mare. La capitolul
dezvoltare, ne-am propus anul acesta o suma de 224 de mii, care
Tnseamna o camera de congelare care sa Tnlocuiasca una dintre camerele
pe care le avem, care din 2014 este depa9ita ca 9i termen ca
9ifuncjionalitate, mai avem 2 electropompe care sa fie folosite pentru cele 2
pujuri de mare adancime cu care noi extragem apa, Ie punem Tntr-un bazin
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apoi o repunem Tn circulajie sa fie refolosita cu bazinele animalelor pentru
curatenie. Tot la investi Iii avern trecute 4 dotari independente, respectiv un
... cu aer cald, o combina de terapie, o lampa UV 9i un videoscop pentru a
putea urmari animalele care sunt nocturne Tn tunelurile pe care 9i le
construiesc, ajutaji de noi. Dupa aceea, tot la investi Iii avem o centrala cu
sistem fotovoltaic pentru a reduce consumurile de energie electrica pe care
le are ... Deci cam acest proiect am gandit sa-I facem pentru ca realizarea
in sine, achizi jia in sine este o licitajie ca anul viitor acest proiect sa se
realizeze. sa 9ti li ca sunt lucruri pe care in mod normal le folosim, respectiv
la capitolul bunuri 9i servicii Ia 20.01.09 articolul bugetar Ia care sunt
trecute practic toate cheltuielile respectiv cheltuieli cu materiale de
curajenie, Tncalzit, iluminat, apa, canal, salubritate, carburanti, toate
acestea, inclusiv serviciul de paza, sewiciul de paza Ia noi sunt circa 75%
din bugetul pe care iI avem la acest articol bugetar. Sunt licitajii pe care,
chiar acum suntem Tn procedura de licitatie, am finalizat-o cumva, dar cea
de-a doua firma care s-a clasat pe locul doi a facut o contestatie la CNSC
9i urmeaza Tn cateva zile sa primim 'un raspuns. Din bugetul pe care TI
avem Ia 20.01.09 materiale 9i prestari sewicii, 75% este reprezentat de
catre serviciile de paza pe care trebuie sa le asiguram. Tocmai acesta este
motivul pentru care lucram Ia un proiect de hotarare de consiliu care
eventual sa permita marirea organigramei noastre 9i a statului de functii
respectiv constituire a formatiei proprii de paza, noi am avut acest lucru
pana Tn 2009 cand o reducere de personal, a trebuit sa renun Hm la
aceasta formajie, dar din discutiile pe care le-am avut cu directiile de
specialitate ale primariei, inclusiv cu doamna administrator public, am ajuns
la concluzia ca ar fi bine sa ne organizam noi formajii de paza pentru a
asigura aceste tipuri de servicii. Cheltuielile sunt comparabile, poate chiar
mai mici Tn cazul Tn care am avea serviciul nostru de paza §i dupa
desfiinjarea companiei de paza cu care noi am facut de a lungul timpului
contracte cred ca ar fi de bun augur sa ne realizam formajia de paza
proprie 9i Tn felul asta sa beneficiem cumva de prezenja lor nu numai
pentru paza ci 9i pentru de exemplu pana Ia ora 9:00 ... gradinii zoologice
sa se faca curajenie de prima necesitate respectiv frunze sau zapada cand
este cazul sa putem sa folosim 9i pentru astfel de servicii. va stau la
dispozi jie pentru alte detalii.
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Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Multumesc mult

Doamna Mure9an s-a Tnscris pentru intrebari cred.

Doamna Consilier Mure9an Manuela
Buna ziua

Bugetul pe care I-a prezentat 9i anul trecut doamna directoare mi se
pare unul absolut realist. Dumneaei a avut Tntelepciunea 9i Tnjelegerea de
a merge pe cheltuieli minime 9i absolut necesare 9i din acest punct de
vedere mie mi se pare inacceptabil ca sa folosesc un cuvant destul de dur
ca bugetul pentru gradina zoologica sa fie cumva redus din partea noastra
sau a primarului general pe de o parte. Pe de alta parte legat de activitatea
gradinii zoologice, v-a9 invita Ia un tur ghidat dar ghidat de doamna
directoare, nu ca simpli vizitatori sa vedeji ce eforturi se fac acolo din toate
punctele de vedere. Nu am sa vorbesc acum despre animale de9i se vede
clar preocuparea 9i pregatirea 9tiinjifica a celor care sunt acolo pentru grija
faR de animale 9i prezewarea speciilor, ca sa spun a9a. Deci aspectul
9tiin+ific, care este foarte pujin cunoscut de noi ceta+enii 9i aicea am
remarcat faptul ca au gasit solujii ingenioase atat din punctul acesta de
vedere cat 9i ca aspect pentru vizitatori adica au improvizat o gramada de
chestii de multe ori cu banii personal sau cu jucarii personale pentru a
ridica un pic 9i gradul de atractivitate al gradinii, dar ca perspectiva, mie mi
se pare, poate nu in 2022, dar poate pana Tn 2024 cat sa mai fiu 9i eu pe
aici sa facem o investijie serioasa Tn aceasta gradina zoologica pentru ca
ea are 9i un roI educativ foarte important 9i daca ea nu este bine
prezentata 9i atractiv prezentata 9i pentru cetateni 9i mai ales pentru copii,
practica nu-9i atinge o parte din obiectiv, adica 9i-I atinge pe cel de
conservare dar nu 9i cel educajional, care este foarte foarte important. Pe
viitor cred ca ar trebui sa ne gandim Ia o investi+ie serioasa acolo. Lucrurile
stau destul de trist daca va duceji 9i va uitati cu aten jie la perejii cripaji 9i
mascaji cu picturi cu crengute 9i cu frunzuli+e sau cu plase de pescari ca sa
nu se vada ca pica tabla de la aerul conditionat, toate acestea eu le-am
vazut 9i de asta spun ca ar fi interesant de facut o vizita 9i din acest punct
de vedere dar eu am luat cuvant Tn primul rand ca asta susjin bugetul
prezentat de doamna director, este realist 9i de bun sim!, adica nu e nici o
fantezie 9i nu a9 vrea sa Tnchei Tnainte de a-i mul+umi pentru ajutorul pe
care ni la dat cu pasarile exotice din gradina Ci9migiu, daca nu era domnia
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sa, eu cred ca si acum stateau bietele de ele care mai erau Tn viata Tn sera
de la ALPAB Tn ni9te condijii incredibile, deci inca o data muljumiri, faptul
ca imediat s-a implicat 9i s-a ocupat de ele, practic domnia sa a facut ca
aceste pasari sa fte, exotice din Ci9migiu 9i Herastrau, sa fie salvate.
Muljumesc inca o data 9i sper sa avem numai ve9ti bune 9i de la Gradina
zoologica. Muljumesc.

Doamna Director Oprea Anca – Gradina zooloqica Bucure$H
§i eu va muljumesc. A9 vrea sa va mai expun daca se poate, in

cadrul primariei am colaborat 9i sper sa mergem pe o direcjie care sa aiba
9i rezultate cu doamna director Hristu, care a Tncercat sa prezinte catre
Ministerul Mediului, sa readuca Tn discujie problema Ia care la noi este Tntr-
o stare a9a de a9teptare, aceea de realizare a bioparcului despre care am
mai povestit 9i anul trecut 9i sper ca anul acesta sa putem macar sa
materializam o oarecare siguran@ despre pa9ii urmatori pe care am putea
sa ii facem Tn a9a feI incat terenul de vizavi de Gradina zoologica care este
cea mai buna idee 9i cel mai apropiat ca 9i realizare sa se materializeze
macar ca la nivel de de suport din partea Ministerului Mediului, de
injelegere 9i de primii pa9i pe care am putea sa Ii facem Tn direcjia
aceasta.

Doamna Consilier Mure san Manuela
Da, eu 9tiu despre acest proiect, mi 1-ag prezentat chiar

dumneavoastra Tn amanunt, impresionant, este impresionant, poate chiar
facern o 9edin R numai pe tema aceasta, ar fi de maxim interes 9i pentru
cetateni 9i pentru speciali9ti, este intradevar un proiect foarte ambitios 9i
frumos, dar in afara de acest lucru, uitasem sa mai spun un aspect, eu
cred ca toate activitalile 9i acjiunile care se fac cu copiii, in special cele
care se fac in spajii Tnchise, in maIl-uri, eu am problema asta cu maIl-urile,
exista la gradina zoologica o cladire care ar putea fi folosita, exista locuri
de joaca, Ioc de picnic la gradina zoologica, poate cei care se ocupa de, cei
de la Proedus sau, se orienteaza un pic 9i spre gradina zoologica adica
banii cheltuiji pentru Tnchiriere de maII sau pentru amenajare Ia maII, ar fi
mult mai injelept 9i mai bine folosiji pentru copiii daca Ti aducem la gradina
zoologica 9i am amenaja acolo acele activitali pe care Ie fac oricum, deci
asta ar fi o o invitatie catre cei care fac asemenea activitati. Multumesc
Atat
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Doamna Director Oprea Anca – Gradina zooloqica Bucure9ti
Pi eu a9 vrea sa adresez aceasta invita jie. Este o problema cu care

ne confruntam cu tolii in continuare cu aceasta pandemie 9i care nu iIi
permite foarte multe intewen Iii sau ... cu copii Tn spajii Tnchise, noi avem o
sala de educajie unde realizam predarea patologiei exotice pe care o
facem Tn colaborare cu Facultatea de Medicina Veterinara, dar tot aici facm
cand avem ocazia cu grupuri reduse de copii, cu 9colile care sunt in zona
pentru ca transportul aici este greu de facut cu clase Tntregi de copii dar
putem sa facem grupul asta, adresez aceasta invitajie catre toli colegi mei
care sunt in momentul asta in 9edin A, pot sa vina 9i colegii mei, eu 9i
colegii mei sa le facem ore copiilor, cu respectarea tuturor masurilor care
se impun. Ideea este ca suntem deschi9i la orice tip de colaborare 9i sa
punern un pic umarul pentru a realiza ceva, facem lucrul asta garantat.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
O.K. va mullumesc, doamna director.
Nu s-a mai Tnscris nimeni pentru Tntrebari pentru Gradina zoologica

sau sugestii. A9adar am Tncheiat discu jia pentru institu Iii. Daca mai sunt
interven Iii generale privind procesul acesta de dezbatere pe buget. Am
retinut de la domnul consilier Purcarea ca data viitoare sa invitam si Centrul

de protec{ie a plantelor. Sigur, a vom invita 9i pe dumnealor. Apoi am
re+inut de la doamna Culescu remarca privind documentele transmise. Eu
personal, daca objin O.K.-ul de la Juridic, Ie voi transmite din partea
comisiei toate docurnentele primite pe zonele de mediul de la institutii
imediat, chiar 9i astazi daca se poate. Tocmai era o Tntalnire preliminara
pentru a putea Tncepe sa discutam bugetele propuse anul asta 9i pentru ca
institujiile sa includa 9i consilierii sa includa Tn discutiile pe buget cu
primarul recomandarile dumneavoastra, propuneri efective sau prioritizari
pe care le vedeji pe necesar 9i urgenje.

Pentru calendar, din nou a9 vrea sa spun ca de Tndata ce va fi
publicat bugetul 9i va fi pus Tn dezbatere publica, vom convoca noi comisia
o dezbatere 9i cu ceta+enii, vom invita 9i publicul larg, nu doar ONG-uri
pentru acea 9edin R. Daca va mai fi nevoie de inca o 9edinta o vom face in
masura Tn care in urma discujiei dupa ce bugetul este publicat, vor avea
Ioc arnendamente direct in consiliu, direct in comisie, acute de primal
facute de consilierii generali Tn urma dezbaterii bugetului, a9a cum e 9i
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normal §i pentru saptamana viitoare, urmeaza ca Tmpreuna cu doamna
director Andrei de la Directia Relatia cu ONG-uri sa organizam o dezbatere
speciala pentru finanlarile nerambursabile 9i calendarul pe 2022 Tmpreuna
cu dumneavoastra pe zona de bugetare participativa pentru grupuri civice.
Aici ramane o Tntrebare dar sincer din Tntrebarile pe care le-am pus 9i eu
anul trecut 9i raspunsurile prirnite, nu pare sa existe aceasta opjiune pe
legea 350 sau ar trebui schimbata legea, dar Consiliul General nu poate
schimba o lege, numai Parlamentul poate face asta sau guvernul 9i, dar
haideji sa incercam sa discutam sa vedem daca gasim totu9i o solu+ia 9i
acum iau Tntrebari generale sau sugestii generale vizavi de proces sau
orice lucru care nu a fost pana acum pe bu9ete specifice.

Vi puteji Tnscrie la cuvant sau puteji lua cuvantul direct.
Daca nu sunt, Tnchei sedinta urmand sa revenim cu documente,

raspunsuri la intrebari, defalcari pe bugete, tot ceea ce s-a cerut astazi,
urmand sa centralizam toate propunerile 9i sa le transmitem primarului,
consilierilor 91 institujiilor 9i urmand sa convocam celelalte comisii. Vreau sa
muljumesc Tn primul rand celor care au participat astazi ca reprezentanji ai
ONG-urilor 9i ai grupurilor civice, cred ca a fost o colaborare buna anul
trecut 91 s-a deschis cumva colaborarea 9i institujionala cu subordonatele 9i
primaria generala, e clar mai mult Ioc de mai bine zic eu dar se vede ca
discutam totu9i bugetul pe mediu Tn luna ianuarie, am inva+at ceva de anul
trecut, nu mai discutam Tn martie aprilie.

Vreau sa muljumesc de asernenea 9i domnilor directori care au
participat astazi 9i ne-au raspuns la Tntrebari, doamna Chiri@, doamna
Oprea, doamna caBling, doamna Balcu 9i domnului sandulescu, de
asemenea domnului Emanuel Dana. Muljumim pentru organizare.
Dumnealui trebuie sa Ti transnriteji in scris sugestiile pe care Ie aveji sau
alte lucruri care au scapat astazi discujiei 9i de la durnnealui veji primi 9i
convocarile ulterioare, de asemenea domnului Traian Dragomir care a
asigurat partea tehnica a acestei discujii. Muljumim frurnos. Oi muljumim 91
cetajenilor care poate ne urmaresc live pe saitul primariei generale. Sper
sa avem cat mai ai de graba procesele verbale de 9edin@ ale acestei
comisii 9i sa le putem publica. Oricum Tnregistrarea ei va fi facuta publica
cred ca imediat dupa 9edinta pe zona de Tnregistrari video de pe saitul
F)mb.ro. Adresa de mail inca o data pentru sugestiile dumneavoastra este
emanuel.danca@prnb.ro pentru cel care doresc sa transmita 9i Tn scris.

va muljumesc.
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Le muljumesc 9i colegilor consilieri generali pentru deschiderea
comisiei, poate trebuia sa Tncep cu dumnealor. Colegi, noi ne auzim de
Tndata ce va fi publicat bugetul pentru a discuta in cadrul comisiei mai Tntai.
Voi convoca de asemenea comisia mult mai repede, imediat ce va fi
publicat bugetul pentru a avea o prima dezbatere cu dumneavoastra.

O zi frumoasa, va doresc. O saptamana buna, cat a ramas din ea 9i
sa ne reauzim cu bine 9i sa reTncercam sa bugetam Tmpreuna cat mai mult
cu putin A. La revedere! O zi frumoasa!

Pre9edinte,
Ciceala Ana Maria

Secretar

i$JeorgeNicQ
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