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Proces - verbal al ședinței Comisiei de Ecologie, protecția mediului și 

igienizare din cadrul CGMB din data de 28.01.2022, ora 10:30 

 

 

Prezenți: Ciceală Ana Maria, Nicolaie George, Purcărea Sorin, Gram 

Anamaria Alina, Mureșan Manuela, Florescu Adrian Constantin, Maxim 

Marius Cătălin, Stoica Ioana, Comănici Ancuţa Sorina.  

  

Ședința comisiei se desfășoară în mod mixt, prezenţă fizică şi prin 

mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință, conform 

prevederilor H.C.G.M.B. nr. 94/2020.  

 

Ordinea de zi: avizarea proiectelor de pe ordinea de zi a şedinţei 

CGMB din 31.01.2022.  

 

Au fost invitaţi să participe din partea Direcţiei de Mediu doamna 

Stanciu Marina şi din partea Administraţiei Parcul Natural Văcăreşti 

doamna director Simion Ştefania. 

  

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

Bună ziua. 

Bine aţi venit. Am convocat comisia cu 2 propuneri. 

Pentru primul punct, proiect de hotărâre privind aprobarea 

Protocolului de asociere de Autorități Contractante în vederea 

administrării și dezvoltării de proiecte și inițiative comune care au drept 

scop dezvoltarea Parcului Natural Văcărești”. Şi al doilea proiect de 

hotărâre privind aprobarea raportului referitor la stadiul realizării măsurilor 

din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018-2022, 

aferent trimestrului III al anului 2021, ambele proiecte inițiate de domnul 

primar general. 

Vă rog, iau ca de obicei înscrieri pe chat pentru ordinea de zi sau 

întrebări, comentarii, interpelări. Acum pentru ordinea de zi, dacă aveți alte 

propuneri, dacă nu, îl rog pe domnul Dragomir să supună la vot ordinea 

de zi cu aceste două puncte în această ordine. 

 

Asistent comisie 

Vă rog, votaţi ordinea de zi. 

8 voturi pentru. 
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Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

Bun. Avem votată ordinea de zi.  

Propun să trecem la primul punct, cel referitor la Protocolul de 

colaborare între sectorul 4 și Parcul Natural Văcărești. Pentru acest punct 

văd că este alături de noi doamna Ștefania Simion. Doamna director, 

puteți să prezentați vă rog un minut despre ce este vorba? 

 

Doamna Director Simion Ştefania – Administraţia Parcul Natural 

Văcăreşti 

Da. Mulţumesc pentru cuvânt. Scopul protocolului este o asociere 

pentru ca autoritățile contractante, adică municipiul București, 

Administrația Parcul Natural București şi Sectorul 4 al municipiului  

București să poată derula în comun proceduri de achiziție publică și să 

poată să finanţeze acțiuni comune în vederea administrării Parcului. De la 

început vreau să precizez că nu se pune problema, deci aceasta nu intră 

în zona de administrare propriu-zisă a parcului care aparține în 

exclusivitate Administrației Parcul Natural Văcărești, este o asociere 

permisă de legea 98 privind achizițiile publice pentru ca procedurile de 

achiziție publică să se desfășoare mai rapid și cu mai multe resurse, 

deoarece în aceste condiții poate să contribuie financiar, logistic și din 

punctul de vedere al procedurii propriu-zise și municipiul București și 

sectorul 4. Acum, la acest protocol propriu-zis, adică la contractul în sine, 

noi am anexat un plan de măsuri adică ceea ce ne propunem să facem pe 

termen scurt-mediu, ideal să le facem un anul 2022. Ele sunt listate în 

referatul de aprobare dar sunt apoi și o anexă la protocol și cumva ele sunt 

în ordinea cronologică, acum ar trebui să se desfășoare și veți vedea că 

prima acțiune importantă este semnarea semnarea protocolului și apoi 

derularea şi contractarea experților necesari pentru realizarea planului de 

management al parcului, care repet, plan de management este un 

document strategic extrem de important, fără el nu se permite nici un fel 

de intervenție în parc, intervenție majoră în vederea administrării și 

amenajării parcului, el devine ca un fel de lege al locului, mai avea un plan 

de urbanism și este de asemenea un, este o expert..., se întocmește 

numai de experți acreditați în acest sens, se aprobă la final de către 

Ministerul Mediului şi este un document cum am spus pe care trebuie să 

îl întocmim cât mai repede pentru a putea interveni cât mai repede în parc 

și pentru care şi la nivel de resurse am avea nevoie să identificăm toate 

resursele posibile și accesibile în acest în acest an. Apoi ele urmează cum 

am spus intr-o ordine oarecum cronologică a cum ar trebui să desfășoare 

aceste, să se întâmple aceste măsuri, ele vizitează igienizarea parcului, 
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asigurarea pazei în parc, punerea în siguranță a accesului în parc pentru 

ca acesta să fie în totalitate sigur pentru cetățeni, punerea în siguranță a 

vegetației din parcare, care iar este un aspect foarte important și foarte 

urgent, numai în această săptămână am avut două incendii în parc, aici 

trebuie să le mișcăm foarte repede şi apoi veți vedea inclusiv demersuri 

de a obține un parteneriat cu Apele Române deoarece ei sunt 

administratorul terenului și orice fel de intervenții acolo nu se pot face fără 

avizul acestora şi în mod ideal demararea unor proceduri de expropriere 

pentru a obține proprietatea asupra terenului care repet, nu este nici la 

Apele Române nu este nici la noi nici la municipalitate, sunt multe trenuri 

private și vom avea nevoie la un moment dat de aceste terenuri pentru a 

putea să o desfășurăm acolo acțiuni de intervenție. Foarte pe scurt 

aceasta a fost prezentarea. Aștept întrebările. 

 

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

Mulțumesc foarte mult, dacă au colegii întrebări despre acest 

protocol. Domnule Purcărea, vă rog. 

 

Domnul Consilier Purcărea Sorin 

Bună dimineaţa tuturor. Mulţumesc. 

Vreau să profit de prezenţa doamnei Simion. Am înţeles ce prevede 

protocolul şi mi se par nişte măsuri bune. Îmi aduc aminte că atunci când 

noi am aprobat hotărârea de Consiliu General trecută, în 2021, am alocat 

şi din fondul de rezervă al Primarului General parcă suma de 1 milion 150 

de mii pentru desfășurarea procedurilor rapide de angajarea anumiţilor 

rangeri, aş vrea să o întreb ce s-a reuşit din planul de măsuri pe 2021, știu 

că a fost foarte scurt termenul, ce s-a reușit, ce s-a întâmplat cu bugetul 

dacă fost suficient, a fost cheltuit în întregime și a doua întrebare este care 

e bugetul pe care administraţia îl solicită pentru 2022 și cum e el structurat 

în mare? Mulțumesc. 

 

Doamna Director Simion Ştefania – Administraţia Parcul Natural 

Văcăreşti 

Mulțumesc pentru întrebări. 

Din bugetul deja alocat s-au cheltuit în luna ianuarie pentru luna 

decembrie plățile de salarii, în luna februarie imediat ... 

 

Domnul Consilier Purcărea Sorin 

Mă scuzaţi. Ce înseamnă pentru plăţile de salarii? Câţi oameni din 

organigrama pe care am aprobat-o aţi reuşit să angajaţi? 
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Doamna Director Simion Ştefania – Administraţia Parcul Natural 

Văcăreşti 

Acum avem opt angajați care sunt prin detaşare din diferite direcții 

sau subordonate din cadrul municipiului deoarece nu am nu am lansat 

concursurile de angajare. Concursurile de angajare o să dăm anunț în 

Monitorul Oficial săptămâna viitoare, acolo trebuie să stea ştiţi bine două 

săptămâni și apoi eu sper ca la jumătatea lunii februarie deja să putem 

anunța pe saitul primăriei și în celelalte medii în care vom mai anunța 

anunțurile pentru celelalte posturi din organigramă, cu excepția postului 

meu.  

 

Domnul Consilier Purcărea Sorin 

Deci dumneavoastră la finalul lui 2021 nu cheltuiseţi din banii 

respectivi decât salariile pe noiembrie pentru personalul care este deja 

detașat. Nu ați reușit să faceţi nicio angajare. 

 

Doamna Director Simion Ştefania – Administraţia Parcul Natural 

Văcăreşti 

În decembrie 2021 nu am făcut nicio plată. Nici nu se putea face 

nicio plată pentru că toată procedura la Trezorerie cu deschiderea 

conturilor, cu aprobarea de deschideri și cu vărsarea efectivă a acestui 

buget în conturi nu s-a petrecut până la finalul lunii decembrie. În ianuarie 

am făcut plățile pentru decembrie. Așa se întâmplă fiind la început. Astea 

au fost procedurile trezoreriei. Şi pentru mine sunt sunt o noutate. 

 

Domnul Consilier Purcărea Sorin 

Da. E o mică problemă aici dar trecem peste asta. Care e bugetul 

solicitat pentru 2022? 

 

Doamna Director Simion Ştefania – Administraţia Parcul Natural 

Văcăreşti 

Am solicitat aproximativ 6 milioane RON, dintre care 2500000 RON 

intră la capitolul investiții, iar restul sunt să le zicem așa categoria mare de 

cheltuieli de funcționare și personal. Am să vă trimit, nu am acum la 

îndemână documentul propus, am să vi-l trimit pe mail așa cum l-am 

înaintat Direcției Economice, departamentului de buget și eu înțeleg că 

sunt discuții la nivel de primărie cu fiecare subordonată care îşi va, am o 

notă de fundamentare pentru cheltuieli și voi explica mai în detaliu pentru 

ce cerem fiecare categorie de cheltuieli de acolo. Ce vă pot spune la 
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capitolul de investiții pentru că acelea sunt mai importante, pe lângă toate 

chestiile astea care în mod straniu întră la capitolului de investiții, gen 

softuri și programe de contabilitate şi ce mai avem nevoie pentru 

funcționare dar care nu sunt funcționare propriu zisă, vrem să refacem, să 

reabilităm fizic acolo în parc punctele de acces, în parc cele două puncte 

existente principale de acces, cel de la Asmita și cel de la Vitan Bârzești 

sunt niște trepte așa numite trepte, din punctul meu de vedere niște 

improvizații destul de periculoase și vrem să le reabilităm, punem în 

siguranță, să fie safe pentru cetățeni, să achiziţionăm un automobil pentru 

personalul de teren și calculatoarele pentru necesare funcționării Biroului. 

 

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

Mulțumim. Dacă mai sunt alte întrebări pentru doamna Simion, dacă 

nu mai sunt, rog tehnicul să supunem la vot acest proiect de pe ordinea 

de zi. 

 

Asistent comisie 

Puteţi vota. 

 

Domnul Secretar Nicolaie George 

Mă scuzaţi, doamna preşedinte. George Nicolaie sunt. Am o 

întrebare. Poate nu am fost eu atent, dar aş vrea să spună doamna Simion 

dacă a avut o întâlnire prealabilă cu domnul primar Băluţă şi dacă au 

stabilit împreună câţiva paşi, mă refer la măsuri concrete. Mulţumesc. 

 

Doamna Director Simion Ştefania – Administraţia Parcul Natural 

Văcăreşti 

Bună ziua. 

Evident că am avut o întâlnire. Acestea au fost stabilite în comun cu 

domnul primar Băluţă și cu domnul primar general. Practic le-am pus pe 

hârtie, am făcut o cerere către sectorul 4 și către primarul general și am 

obținut un acord de principiu şi le-am discutat evident pe fiecare în parte, 

le-am explicat pentru că ştiu cel mai bine situaţia din parc şi atunci am 

explicat care sunt necesităţile pe termen scurt şi pe termen mediu că 

deocamdată vorbim de anul 2022 și sunt agreate. Pornim de pe poziții de 

parteneriat integral adică nu este ceva ce am venit noi așa și nu putem 

să... 

 

Domnul Secretar Nicolaie George 

Am înţeles. Eu vă mulţumesc. Eu m-am referit la măsuri concrete, 
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adică paşii pe care îi aveţi de făcut şi implicarea directă a sectorului 4, eu 

la asta mă refeream.  

 

Doamna Director Simion Ştefania – Administraţia Parcul Natural 

Văcăreşti 

Sunt detaliate în planul de măsuri, care constituie anexă la protocol, 

de la 1 la 11 puncte. 

 

Domnul Secretar Nicolaie George 

Am înţeles. Pe mine mă interesează dacă primarul şi cum primarul 

Băluţă se implică în mod efectiv în acest proiect. Că noi la Primăria 

Capitalei ştim ce avem de făcut. Am discutat şi cu dumneavoastră, aţi 

prezentat proiectul, dar vroiam să ştim ce anume vrea să facă domnul 

primar în privinţa asta. Al sectorului 4, evident. 

 

Asistent comisie 

Dacă puteţi să finalizaţi votul? Domnul Maxim, doamna Mureşan, 

doamna Comănici, domnul Nicolaie, domnul Purcărea.  

 

Doamna Director Simion Ştefania – Administraţia Parcul Natural 

Văcăreşti 

Principal implicarea sectorului 4 va viza lucrările de asigurare a 

igienizării, a pazei şi anumite lucrări logistice. În principal. ... în parte se va 

desfăşura, se va lua o decizie comună cu privire la cine desfăşoară 

procedura de achiziţie şi cine asigură bugetul.  

 

Domnul Secretar Nicolaie George 

Mulţumesc mult.  

 

Doamna Director Simion Ştefania – Administraţia Parcul Natural 

Văcăreşti 

Nu aveţi pentru ce.  

 

Asistent comisie 

9 voturi pentru. 

 

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

Din nouă prezenți, deci avem forum complet astăzi. Mă bucur mult. 

Avem aviz favorabil pentru acest proiect. 
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Următorul proiect de pe ordinea de zi de astăzi este proiect de 

hotărâre privind aprobarea raportului referitor la stadiul realizării 

măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul 

București 2018-2022, aferent trimestrului III al anului 2021. 

Aprobăm sau supunem la vot acum dacă nu există întrebări deși 

doamna Chirița, doamna director este în call cu noi cred.  

Vă rog, doamna consilier Gram. 

 

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina 

Doamna Chiriţa este în call cu noi? 

 

Doamna Stanciu Marina – Direcţia de Mediu 

Marina Stanciu sunt.  

 

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina 

Mulţumim doamna Stanciu pentru prezenţă. Vroiam să vă întreb la 

pagina 4 din raport, care se referă la achiziţia de troleibuze, se spune că 

a fost reziliat contractul pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale către 

furnizor, probabil a fost reziliat în 2020, nu scrie data şi vroiam să vă întreb 

care sunt paşii următori că nu scrie să se mai fi făcut ceva în acest sens? 

 

Doamna Stanciu Marina – Direcţia de Mediu 

Nu am avut un progres pe trimestrul III la această achiziţie. Nu am 

introdus nimic efectiv, deci ce am avut aici a fost şi în trimestrele trecute.  

 

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina 

O.K. Şi pentru cele 100 de tramvaie care sunt... În aceeaşi situaţie. 

Niciun progres. Suspendată de către CNSC în urma contestaţiei unui 

operator. Din trimestrul II 2021 a fost semnat contractul de furnizare. Ştiţi 

cumva când urmează să fie livrat? 

 

Doamna Stanciu Marina – Direcţia de Mediu 

Din păcate nu știu să vă spun. O să așteptăm răspuns pentru 

trimestrul IV și pentru tot anul 2021, probabil o să ne comunice colegii de 

la Direcţia Transporturi mai multe informaţii. 

 

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina 

Pentru cele 100 de autobuze electrice văd că s-a aprobat anexa, noi 

în Consiliul General ştiu că am aprobat hotărârea 183 din 29.06.2021 şi a 

fost revizuit studiul în iunie. Ce s-a mai întâmplat acolo? Totuşi a trecut 
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jumătate de an. 

 

Doamna Stanciu Marina – Direcţia de Mediu 

Nu am nimic în plus, raportat la nivelul trimestrului II. Sper acum 

pentru că am făcut deja solicitarea pentru trimestrul IV, sper acum să vin 

cu informaţii suplimentare să întregim anul că vom face raportul anual în 

care acolo trebuie să spunem tot ce s-a întâmplat.  

 

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina 

Voiam să vă întreb, sunt la pagina 5, ultimul paragraf, valoarea 

indicatorului realizat în scenariul 305713 de călătorii pe an, s-a considerat 

valoarea indicatorului prin realizarea tuturor acțiunilor aferente măsurii 1. 

Noi unde suntem? 

 

Doamna Stanciu Marina – Direcţia de Mediu 

Implementarea lor în totalitate ar duce la acest număr de ... 

 

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina 

Şi noi am verificat unde am ajuns noi? Să zicem suntem la 200 de 

mii de călătorii pe an? 

 

Doamna Stanciu Marina – Direcţia de Mediu 

Nu. Fiindcă aşteptam finalizarea întregii... 

 

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina 

A, deci după ce sunt realizate ... stadiul I, apoi calculaţi dacă s-a 

atims indicatorul, deci doar la final? 

 

Doamna Stanciu Marina – Direcţia de Mediu 

Da.  

 

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina 

O.K. Mulţumesc mult. Acestea erau întrebările. 

 

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

Bun. Mai sunt întrebări sau interpelări de la colegi pe subiectul PICA? 

Aş avea eu o întrebare privind PICA nou. Care este stadiul? Am înţeles că 

s-a definitivat licitaţia.  
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Doamna Stanciu Marina – Direcţia de Mediu 

Da. A fost desemnat câştigătorul. În prezent semnăm contractul. Din 

partea noastră s-a semnat contractul şi aşteptăm şi prestatorul să 

finalizeze lucrul ăsta cât mai curând ca să putem ... 

 

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

Efectiv începe din februarie ca să înţeleg.  

 

Doamna Stanciu Marina – Direcţia de Mediu 

Da. Aşteptăm ... 

 

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

Inclusiv măsurătorile pe aer.  

 

Doamna Stanciu Marina – Direcţia de Mediu 

Da, primii paşi pentru elaborarea studiului, studiu care se va face 

în ... 

 

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina 

Scuze, vroiam să întreb dacă e publicat pe site-ul primăriei 

contractul semnat fiindcă noi avem şi o hotărâre de consiliu. 

 

Doamna Stanciu Marina – Direcţia de Mediu 

Încă nu este semnat contractul. Aşteptăm să fie semnat ca să i se 

dea număr şi după aceea o să fie publicat.  

 

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina 

Mai lipsesc anumite acte care trebuiesc prezentate de către cei 

care ... 

 

Doamna Stanciu Marina – Direcţia de Mediu 

Din câte ştiu, cu ... aşteptăm doar semnarea. Semnarea din partea 

prestatorului.  

 

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina 

O.K. Mulţumesc. 

 

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

Bun. Mulţumim pentru update. 
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Vă propun atunci să votăm şi acest aviz. 

Putem supune la vot.  

 

Domnul Consilier Maxim Marius Cătălin 

Nu mi-a apărut sondajul.  

 

Asistent comisie 

Atunci puteţi să ne spuneţi verbal? 

 

Domnul Consilier Maxim Marius Cătălin 

„Pentru”. 

 

Asistent comisie 

9 voturi pentru. 

 

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

Aviz favorabil şi pentru acest proiect de hotărâre. 

 

Dacă nu mai sunt alte intervenţii ale colegilor, vă mulţumesc foarte 

mult pentru prezenţa astăzi ... 

 

Domnul Consilier Maxim Marius Cătălin 

Aş avea eu o intervenţie. A primit toată lumea pe mail, cererea de la 

Ecosud. Ce se va întâmpla aici? ... penalităţile ... judecătoreşti trebuiesc ... 

în aplicare.  

 

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

Da. Nu cred că este cineva din executiv alături de noi. Ar fi trebuit să 

fie cineva de la Direcţia Salubrizare astăzi, care să ne poată răspunde la 

această întrebare. Nu ştiu dacă doamna Simion are un update pe speţa 

Ecosud? 

 

Doamna Director Simion Ştefania – Administraţia Parcul Natural 

Văcăreşti 

Da. Cunosc evoluţia acestor discuţii şi a fost şi o întâlnire convocată 

de domnul Primar General cu mai mulţi consilieri generali şi cu 

reprezentanţi ai Ecosud, chiar alaltăieri. Sunt 2 chestiuni distincte. Una 

este executarea hotărârii civile obţinute deja de către Ecosud prin care se 

obligă Consiliul General la soluţionarea cererii de majorare a tarifului 

aferent unor ani trecuţi 2016-2017, în privinţa căreia Ecosud este de 
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părere sau poziţia lor procesuală este că aceasta încă nu a fost pusă în 

executare, iar poziţia procesuală a Consiliului General şi a Primarului 

General este că ea a fost pusă în executare prin hotărârea adoptată în 

vara anului trecut, hotărârea 227 dacă nu mă înșel din 6 iulie 2021. Acum, 

acest proces este în fraza procesuală de recurs, recursul este stabilit în 

martie, vom vedea ce se întâmplă în martie. Penalităţile nu pot să fie 

stabilite și nu pot să înceapă să curgă decât de la acea dată. A doua 

chestiune este chestiunea noii cereri de majorarea a tarifului, formulate de 

către Ecosud în anul 2021 în septembrie. Aceasta a fost până până în 

această lună inclusiv în analiza unor consultanți externi, specializaţi atât 

din punct de vedere tehnic pe costuri de operare de depozite de deșeuri 

cât şi din punct de vedere contabil-financiar și a fost evaluată ca fiind 

nefundamentată, adică costurile solicitate de către Ecosud și care compun 

toate tariful solicitat de 41 virgulă 9 euro fără TVA, nu sunt justificate din 

punct de vedere financiar-contabil și tehnic, prin urmare opinia 

consultanţilor este ca această cerere să nu fie aprobată ca atare de către 

Consiliul General. Vom vedea ce se v-a întâmpla dacă operatorul va veni 

că nu o cerere de tarif sau, asta acesta este stadiul discuțiilor. 

 

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

Am înțeles. Ca să rezum puțin, doamna Simion, deci avem o 

hotărâre a instanței care a fost pusă în executare în iulie anul trecut de 

către Consiliul General prin adoptarea acelui tarif ... ar trebui să câştige 

procesul acela la care ... din martie, iar o nouă cerere formulată de către 

Ecosud privind majorarea tarifului în septembrie anul trecut încă nu a fost 

pusă în practică printr-o hotărâre de Consiliu General. Am avea vreo dată 

la care ar trebui să răspundem printr-o hotărâre de consiliu, noi Consiliul 

general? Există un termen pe această propunere din septembrie anul 

trecut? 

 

Doamna Director Simion Ştefania – Administraţia Parcul Natural 

Văcăreşti 

Eu aș spune că nu există termen deoarece ea necesită o evaluare 

complexă din foarte multe puncte de vedere. S-au cerut foarte multe 

clarificări din partea operatorului pentru că s-a luat practic fiecare cent de 

acolo din acea notă de fundamentare şi evaluat din toate punctele de 

vedere dacă este sau nu fundamental necesar și justificat financiar-

contabil și totul a depins și de răspunsurile operatorului care a venit de 

fiecare dată cu foarte multe documente, adică la o asemenea evaluare 

complexă nu poți să zici termenul este de 30 de zile sau este de 60 de zile. 
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Deocamdată analiza aparatului de specialitate... 

 

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

... juridic, nu neapărat un calendar. 

 

Doamna Director Simion Ştefania – Administraţia Parcul Natural 

Văcăreşti 

Juridic eu aş spune că nu. Nu există un termen.  

 

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

O.K. Vă rog, doamna Gram. Vroiam însă, înainte de asta, întrebare 

privind raportul de la consultanţii contractaţi pe propunerea Ecosud. 

Evaluarea mai complexă care are la bază şi acest raport, când ar putea fi 

trimisă, credeţi, către Consiliul General? 

 

Doamna Director Simion Ştefania – Administraţia Parcul Natural 

Văcăreşti 

Oricând. 

 

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

Perfect. Cred că am beneficia să vedem şi noi şi să citim acest raport 

al consultanţilor. 

 

Doamna Director Simion Ştefania – Administraţia Parcul Natural 

Văcăreşti 

Am să adresez o rugăminte Serviciului de Salubritate, să transmită 

consilierilor... 

 

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

Da, da. Din partea comisiei, dar cred că toţi consilierii generali... 

 

Doamna Director Simion Ştefania – Administraţia Parcul Natural 

Văcăreşti 

Absolut. Este de interes pentru toată lumea.  

 

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

Exact. Da, da. Categoric.  

Bun. Mulţumesc. 

Doamna Gram, vă rog. 
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Doamna Consilier Gram Anamaria Alina 

Aceasta era rugămintea mea, şi a mea, să ne transmită raportul 

consultanţilor ca să vedem, cei care au spus că nu e justificat tariful de 

41,9 euro. Mulţumesc mult. 

 

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

Mulţumim foarte mult. Am avut noroc atunci că aţi fost alături de noi 

astăzi privind Parcul Văcăreşti pentru a discuta şi a afla status-ul pe speţa 

Ecosud. Bineînţeles că mai departe de această speţă juridică, miza pentru 

bucureşteni este procesarea deşeurilor din municipiul Bucureşti şi 

creşterea gradului de colectare separată pentru a nu mai arunca totul în 

aceeaşi groapă sau oricum a descreşte până la urmă cantitatea dusă la 

groapă, da, da. 

Bun. Mai sunt întrebări de la colegi? 

Dacă nu mai sunt, votând şi al doilea aviz de pe ordinea de zi de 

astăzi, vă mulţumesc pentru participare şi implicare. Le mulţumesc şi celor 

care poate ne-au urmărit pe site-ul primăriei şi ne auzim în următoarele 

comisii sau luni în timpul şedinţei de Consiliu, când putem adresa şi acolo 

întrebări care poate astăzi nu au făcut obiectul întâlnirii noastre. 

Cu acestea fiind zise, vă doresc o zi bună şi un week-end bun. Să 

ne revedem cu bine. O zi bună. La revedere. 

Declar şedinţa închisă. 

 

Preşedinte,                  Secretar, 

   Ciceală Ana Maria                            Nicolaie George 
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