
Proces - verbal al 9edinjei Comisiei de Ecologie, protec+ia mediului 9i
igienizare din cadrul CGMB din data de 22.02.2022, ora 14

Prezenji: Ciceala Ana Maria, Nicolaie George, Gram Anamaria
Alina, Mure§an Manuela, Florescu Adrian Constantin, Maxim Marius
catalin, Stoica loana, Comanici Ancuja Sorina.

Absenji: Purcarea Sorin.

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

Ordinea de zi: dezbaterea 9i votarea proiectelor de hotarare aflate
pe ordinea de zi a 9edin jei Consiliului General al Municipiului Bucure9ti cat
9i discu Iii pe proiectul de hotarare referitor la bugetul capitalei.

Au fost invitaji la aceasta sedinla directorii din cadrul Primariei
Municipiului Bucure9ti 9i din cadrul subordonatelor sau reprezentanjii
acestora.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Buna ziua.

Avem multe subiecte de dezbatut astazi.

va propun urmatoarea ordine de zi, dar cu siguranla pentru colegi,
daca doriji sa propuneji 9i alte subiecte pentru ordinea de zi de astazi, va
rog sa va Tnscrieji pe chat 9i sa fmi spuneji despre ce este vorba. in primul
rand vreau sa dezbatem proiectele de hotarare pe care le avem pe ordinea
de zi a 9edin jei de consiliu de vineri 9i acestea care au venit Tn aten jia
comisiei sunt:

Proiect de hotarare privind aprobarea investitiei “Realizare de
spajii de joaca incluzive prin amplasarea de echipamente de
joaca universale sau incluzive accesibile copiilor cu dizabilitali,
cat 9i celor fara dizabilitali in parcurile 9i spajiile verzi din
Bucure9ti, aflate Tn proprietatea Municipiului Bucure9ti 9i
administrarea ALPAB”
Proiect de hotarare privind modificarea 9i completarea Anexei nr.
3 la Hotararea C.G.M.B. nr. 59/2018 – Regulamentul de

1



organizare 9i funcjionare al Administrajiei Cimitirelor 9i
Crematoriilor Umane Bucuresti

Proiect de hotarare privind Imputernicirea expresa a Consiliului
Local al Sectorului 1 de a Tncheia Acordul de parteneriat dintre
Sectorul 1 at Municipiului Bucure9ti prin Primar, Societatea de
Inginerie Sisteme SIS SA 9i Institutul de Cercetare NORCE din
Norvegia pentru atragerea finanlarii nerambursabile din
mecanismul Financiar Nowegian 2014 – 2021, alocate prin
Apelul 3.1 “Capacitate sporita de furnizare a energiei
regenerabile - Alte surse Regenerabile de Energie (SRE), lansat
in cadrul Programului pentru Energie Tn Romania, domeniu de
interes: Energie regenerabila
Proiect de hotarare privind imputernicirea expresa a Consiliului
Local Sector 6 in vederea aprobarii Tnscrierii Sectorului 6 al
Municipiului Bucure9ti Tn calitate de memE)ru asociat Tn cadrul
Asocia+iei Clusterul pentru promovarea cladirilor cu consum de
energie aproape egal cu zero – Pro – nZEB
Dezbatere, practic a patra astfel de dezbatere Tn comisia de
mediu pe baza bugetului publicat de primarul general acum o
saptamana. Pentru aceasta discu jie, ordinea Tn care va propun
sa avem discutia este: Directia de Mediu, Directia Relatia cu
ONG-uri apoi Direc jia de Investitii, o sa urmeze ALPAB, ASPA,
Centrul de Protec jia Plantelor, Administratia zoologica 9i Tn
ultimul rand parcul vacare9ti.

Aceasta este ordinea de zi pe care v-o propun. Pentru cei care ne
urmaresc live, aceasta discu+ie pe mediu a Tnceput din luna noiembrie pe
buget iar acum suntem la stadiul in care primarul general a propus acest
buget 9i urmeaza sa avem un prim feedback pe acest buget, ultima
varianta propusa de primar din partea consilierilor generali, membri ai
comisiei de mediu, astazi in sedinta comisiei noastre de astazi iar
saptamana viitoare am convocat deja o comisie, a9a cum am stabilit pe
calendarul din ianuarie pentru a dezbate din nou cu ONG-urile 9i vom face
tot posibilul sa invitam 9i cetajeni bucure9teni interesaji de subiectul buget
de mediu la acea Tntrevedere, deci ar fi pe 28 februarie urmatoarea §edinta
la care vor participa membri Tn comisia de mediu 9i de asemenea alji
invita li din partea ONG-urilor 9i din partea cetajenilor care doresc sa
participe pana la urma. Asta ar fi pe partea de calendar, ca de obicei
pentru Tnscrieri cum spuneam Ia cuvant, voi fi atenta pe chat 9i voi da
cuvantul Tn ordinea Tnscrierilor dumnealor. O sa fie probabil o 9edin@ mai
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Tndelungata, sper sa ne limitam totu9i Ia un maxim de trei ore, 9tiu ca am
discutat deja multe aspecte pe zonele bugetare 9i nu numai investijii ci 9i
zonele de functionare, dar cu cat vom intra mai mult Tn detaliu, cu atat vom
putea cred eu implementa mai multe proiecte Tn acest an, iar Comisia de
mediu dore9te sa se asigure ca toli directorii institujiilor 9tiu ca au
susjinerea membrilor comisiei Tn a-9i putea finanja dar 9i executa apoi Tn

cursul anului proiectele dumnealor.

Bun, sa Tncepem a9adar daca nu sunt Tnscrierii pe ordinea de zi la
cuvant 9i din cate observ, nu sunt. Avand cvorum al 9edin jei va propun sa
supunem la vot ordinea de zi. Aduc aminte, va rog votaji numai cei care
sunteji consilieri generali, membri ai comisiei de mediu. Restul
persoanelor din webex, va rog sa nu votaji, iar rezultatele vor fi procesate
de catre DATJ. Haideji sa vedem cum merge. Daca nu merge a9a, propun
sa votam verbal.

Doamna Consilier Comanici Ancu ja Sorina

Doamna pre9edinte, a9 vrea sa propun sa votam doar online, ca nu
to Ii pot vorbi Ia ora asta.

Departament IT

Am pornit votul. va rog sa votaji.

Asisten comisie

8 voturi pentru.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Bun. Deci am adoptat ordinea de zi. Muljumesc.

Putem trece la primul proiect de hotarare, proiect de hotirare
privind aprobarea investijiei “Realizare de spajii de joaci incluzive
prin amplasarea de echipamente de joaci universale sau incluzive
accesibile copiilor cu dizabilitiji, cat 9i celor fari dizabilitali in
parcurile 9i spajiile verzi din Bucure9ti, aflate in proprietatea
Municipiului Bucure9ti 9i administrarea ALPAB“.
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Este proiectul colegei noastre consilier general, doamna Sanda
Hristudor. Pot sa iI prezint pe scurt. Sigur noi am mai vorbit despre el 9i Tn
§edintele anterioare ale comisiei cu cei de la ALPAB, doamna Balcu a
promis de asemenea 9i domnii care se ocupa de proiectare 98 contractare
a proiectarii ca vor include aceste locuri de joaca, avem raport favorabil
din cat am observat pe raport de specialitate acest proiect de de la ALPAB,
este vorba de a respecta 9i legisla jia in domeniu bineTnjeles de avea locuri
de joaca pentru copiii cu abilitalii diverse 9i a asigura accesul liber la
locurile de recreere avand echipamente care sa fie potrivite pentru ace9tia.
Daca dore9te doamna Balcu sa ofere cateva detalii. Daca nu, a9tept
interpelari sau interven Iii de la colegi, Tntrebari.

Bun. Daca nu mai sunt alte intrebari pe acest subiect, ma bucur ca
a venit la vot 9i pe ordinea de zi a Consiliului de vineri acest proiect, in
sfar9it eI a stat 9i Tn dezbatere publica 9i 9tiu ca a fost foarte apreciat de
catre cetajenii care I-au citit. ... 9i Tn Consiliu sa iI putem dezbate, daca
este nevoie. Doamna Chirita?

Doamna Director Executiv Chirita Mihaela – Direc jia de Mediu

Da. A9 vrea sa intervin un pic pe acest proiect. A fost Tn dezbatere
publica, s-au primit cateva sugestii 9i recomandari chiar pertinente din
partea ONG-urilor vis-a-vis de faptul ca proiectul se concentreaza mai mult
pe echipamente, dar lipse9te total proiectarea de arhitectura. Noi, Direc jia
de Mediu, am cerut puncte de vedere de la Direc jia de Urbanism 9i ALPAB
sa vedem daca introducem acele recomandari Tn proiect. Nu am primit
pana acum niciun raspuns. vad ca a fost depus ... forma inijiala.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Ce pot sa va spun eu din discujiile cu ALPAB de pana acum e ca

oricum 9i veji vedea la discujiile pe buget, e o schimbare fa@ de ce s-a
discutat Tn ultimele 2 luni dar zic pozitiva. sa avem o Tnlocuire totala a
spajiilor de joaca administrate de ALPAB Tn acest an. Deci nu Ie mai
reparam pe o parte dintre ele 9i apoi pe o alta parte dintre ele Tncercam sa
le reparam cu repara Iii capitale 9i practic sa le inlocuim, ci vom Tncerca sa
le Tnlocuim pe toate. Ori, pentru aceste proiecte, ALPAB nu va face numai
DALI-uri, dar 9i partea de proiectare, care va trebui facuta bineTnjeles
!inand cont 9i de acest proiect de hotarare, dar 9i de o parte de arhitectura
9i de toate avizele care sunt necesare pentru aceste locuri de joaca, rnai
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ales ca 4 parcuri sunt monumente istorice. Ma a9tept 9i eu 9i cei de la
ALPAB pot confirma asta ca proiectele de la Arhitectura pe baza carora
se vor proiecta locurile de joaca sa fie conforme legislajiei 9i sa includa 9i
acest proiect de hotarare Tn partea de tema, de proiectare. Corect,
doamna Balcu, daca imi puteji confirma?

Doamna Balcu Roxana – Director ALPAB

Sigur ca da. Noi am formulat un raspuns solicitat de Directia de
Mediu, ieri l-am transmis 9i nu 9tiu daca a ajuns la toata lumea. L-am trimis
9i doamnei consilier Hristudor 9i Direcjiei de Mediu 9i spre 9tiin la Direcjiei
de Asistenla Tehnica 9i Juridica, daca dan9ii au primit.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
La noi nu a ajuns.

Doamna Director Executiv Chirita Mihaela – Directia de Mediu

Da, nu 9tiam nimic despre ...

Doamna Balcu Roxana – Director ALPAB

De ce nu a ajuns la Dvs., nu 9tiu sa va spun. Pe mail ...

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Dar ce conjinea acest raspuns?

Doamna Balcu Roxana – Director ALPAB

Daca vreji, va citez. in principiu, cele 12 puncte recomandate de
ONG-uri, noi am considerat ca sunt in general parte din caietul de sarcini,
practic din tema de proiectare ca sa zic a9a, din caietul de sarcini. Urmare
a adresei DvB. prin care redirecjionaji adresa propuneri formulata de
ONG-urile respective, referitoare la proiectul de hotarare respectiv inijiat
de doamna consilier Sanda Hristudor 9i solicitaji punctul de vedere pentru
fiecare punct Tn parte. Au fost 12 puncte. Administrajia Lacuri Parcuri 9i
Agrement T9i men jine punctul de vedere transmis anterior prin adresa
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noastra din 19.11.2021 9i anume, in cadrul art. 3 expresia prin grija
Administrajiei Lacuri Parcuri 9i Agrement sa fie Tnlocuita cu expresia prin
grija aparatului de specialitate din cadrul PMB 9i ALPAB, !inand cont de
prevederile anexei 2 la Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului 9i
urbanismului, considerand oportuna organizarea unui concurs public de
urbanism pentru realizarea unui proiect privind reabilitarea locurilor de
joaca existente 9i realizarea de spa Iii de joaca incluzive prin amplasarea
de echipamente de joaca universale ... dizabilita li cat 9i celor fara
dizabilita Ii in parcurile 9i spajiile verzi administrate.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Dumneavoastra faR de ce am vorbit anterior, referitor la toate

locurile de joaca, nu luam neaparat Tn considerare acest proiect. Ca
procedura doriji sa organizam pe legea achizijiilor publice un concurs de
solujii de arhitectura.

Doamna Balcu Roxana – Director ALPAB

Da, mai ales ca multe sunt in parrcuri istorice, a9a cum aji spus 9i
dumneavoastra 9i bine ar fi sa avem Tn primul rand solu jia clara stabilita
prin acest .. .

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
gi aici ar trebui facut un amendament cu acea modificare pe care o

cereji Dvs.?

Doamna Balcu Roxana – Director ALPAB

Nu. Noi asta am mai cerut-o. Nu' 9tiu daca forma finala, pe urma
referitor la propunerile formulate, consideram ca acestea nu fac obiectul
unui proiect de hotarare ci a unui caiet de sarcini pentru elaborarea DALI-
ului pentru ca ele exista, deci nu e SF, e un DALI, cu modificarea totala a
componenjei locurilor de joaca, s-ar putea ca forma terenului sa ramana
aceea9i 9i doar mobilarea cu locurile respective de joaca sa fte total diferite
fala de ceea ce avem Tn momentul asta Tn parcuri. Am cuprins Tn

propunerea de buget 40 de expertize 9i documenta Iii de avizare pentru
cele 40 de locuri de joaca 9i am luat fiecare propunere din cele 12 ale
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ONG-urilor pe care le-am primit Tn adresa Direcjiei de Mediu 91 am raspuns
a9a: pentru punctele 1, 2, 3 9i 4 din propunerile acestor ONG-uri am spus
ca proiectarea, executarea, montarea 9i ... echipamentelor de joaca sa
cada sub inciden ja normelor 9i autorizarii ISCIF: 9i analizarea situajiei
existente 9i implementarea cerinjelor normativelor de proiectare vor face
obiectul caietului de sarcini. Grupurile sanitare.. .

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Rugaminte, doamna director, daca ne puteji transmite pe mail

aceasta propunere, aceasta adresa de fapt, in atenjia comisiei, la
secretarul tehnic.

Doamna Balcu Roxana – Director ALPAB

Sigur. Redactez acum email-ul.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Muljumim mult. Daca va fi nevoie de un amendament, sa 9tim 9i

colegii din comisie despre ce este vorba.

Bun. Haideji sa trecem la vot daca nu mai sunt alte interven Iii de la
colegi pe acest punct.

Puteji vota.

5 voturi pentru 9i 3 abjineri.

Avem raport favorabil pe acest proiect. Muljumesc.

Putem trece mai departe la punctul numarul 2 9i anume: Proiect
de hotirare privind modificarea 9i completarea Anexei nr. 3 la
Hotirarea C.G.M.B. nr. 59/2018 - Regulamentul de organizare 9i
funcjionare al Administrajiei Cimitirelor 9i Crematoriilor Umane
Bucure9ti.

Nu cred ca este nirneni de la ACCU alaturi de noi dar poate ma Tn9el.
A, de la resurse umane. Cred ca este vorba de o modificare la
regulamentul privind Tnhumarea persoanelor fara aparjinatori.
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Doamna Director executiv Geta Draqoi – Direc fia Manaqementul
Resurselor Umane

Da, pana Tn luna septembrie anul trecut a fost o hotarare de consiliu
prin care s-a trecut obligajia de Tnhumare a persoanelor decedate fara
apaQinator de la Direcjia Sociala la Direcjia Administra jia Cimitirelor 9i
acum ei vin cu modificarea ROF-ului cu atribujiile respective ca sa poata
sa faca acest serviciu.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Bun. Muljumesc frumos.

Nu s-a inscris nimeni la cuvant.

'in acest caz puteji sa inijiaji procedura de vot, va rog.

Puteji vota.

7 voturi pentru gi 1 abjinere.

Avem raport favorabil 9i pe acest proiect de hotarare.

Muljumesc doamna director Dragoi pentru prezen P.

Doamna Director executiv Geta Draqoi – Direcjia Manaqementul
Resurselor Umane

§i eu va muljumesc. O zi placuta. La revedere.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
O zi buna.

Trecem mai departe la urmatorul proiect de hotarare. Este proiect
de hotarare privind imputernicirea expresa a Consiliului Local al
Sectorului 1 de a incheia Acordul de parteneriat dintre Sectorul 1 al
Municipiului Bucure9ti prin Primar, Societatea de Inginerie Sisteme
SIS SA 9i Institutul de Cercetare NORCE din Norvegia pentru
atragerea finanjirii nerambursabile din mecanismul Financiar
Nowegian 2014 – 2021, alocate prin Apelul 3.1 “Capacitate sporita de
furnizare a energiei regenerabile - Alte surse Regenerabile de
Energie (SRE), lansat Tn cadrul Programului pentru Energie Tn

Romania, domeniu de interes: Energie regenerabili.
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Pentru acest proiect Tnjeleg ca este alaturi de noi doamna director
MTndru. Daca ne puteji prezenta, va rog, pe scurt, acest proiect.

Doamna Director General MTndru Monica – Direc jia Generala
Investi Iii

Buna ziua.

Proiectul vizeaza Tn primul rand sprijinirea procesului de inovare Tn
domeniul energiei regenerabile prin dezvoltarea unor solujii tehnice de tip
micro... la nivelul Colegiului Tehnic Dinicu Golescu. De asemenea, un alt
obiectiv este 9i cre9terea gradului de informare 9i con9tientizare privind
importanja utilizarii energiei regenerabile. Cele 2 institu Iii cu care vor sa
se asocieze sunt NORCE, care este un institut de cercetare cu expertiza
intro gama larga de domenii din Norvegia, iar societatea SIS presteaza
servicii de inginerie, proiectare, consultan Ia, cercetare 9i dezvoltare. Pe
langa activitali de proiectare, execu jie 9i transfer de cuno9tin jte, mai sunt
9i o serie de activita li de training pe care le vizeaza acest proiect.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Bun. §i este vorba de cateva 9coli care vor avea fortovoltaice...

Doamna Director General MTndru Monica – Directia Generala
In vesti Iii

Este vorba de Colegiul Dinicu Golescu. Probabil ca dupa ce dezvolta
aceasta tehnologie, impreuna cu cei 2 parteneri, posibil sa extinda 9i la
alte 9coli, dar nu dejin aceste informajii.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Bun. Muljumesc mult pentru prezentare.

vad ca nu sunt alte Tntrebari de la colegi pe chat, a9a Tncat putem
vota 9i acest punct.

Puteji vota.

5 voturi pentru 9i 3 abjineri.

Avem raport favorabil 9i pentru acest proiect.
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Urmeaza proiect de hotirare privind Tmputernicirea expresi a
Consiliului Local Sector 6 in vederea aprobarii Tnscrierii Sectorului 6
al Municipiului Bucure9ti Tn calitate de membru asociat in cadrul
Asociajiei Clusterul pentru promovarea clidirilor cu consum de
energie aproape egal cu zero - Pro – nZEB.

Este cineva din partea aparatului care ne poate da detalii Tn caz ca
e nevoie? Bun. Daca nu e nimeni 9i nu sunt nici Tntrebari..

Domnul Gherdan Dumitru – Directia Servicii Integrate – Serviciul
Termoenerqetic

De la Direcjia Servicii Integrate. Dumitru Gherdan sunt. De la
serviciul termoenergetic. Am facut impreuna raport de specialitate. Este
inijiativa Prirnariei Sectorului 6, sigur ca este activitatea aceasta Tn prezent
la moda, din pacate primaria capitalei a avut ni9te inijiative inca din 2008,
2010 9i nu s-au concretizat, nu s-a aplicat din pacate niciodata fiindca nu
a fost votata de consiliu 9i acum se Tncearca pe ici pe colo sa se rezolve
punctual cateva cladiri, Tnsa nu va schimba fundamental problema destul
de grava a energeticii municipiului Bucure9ti. Noi am fost pentru aceasta
inijiativa a domnului primar Ciucu.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
'injeleg ca vor fi reabilitate 12 unitali de Tnvalamant 9i vor fi construite

8 cladiri.

Domnul Gherdan Dumitru – Directia Sewicii Integrate – Serviciul
Termoenerqetic

nZEB sigur ca este un deziderat, Tnsa e un drum destul de lung.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Da, dar cu siguranla merita Tncurajata o astfel de inijiativa 9i

susjinuta zic eu .
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Domnul Gherdan Dumitru – Direc jia Servicii Integrate – Serviciul
Termoenerqetic

Scuzaji-ma. in sistemul constructiv, aici presupun 9i cum sa spun
eu, folosirea energiei solare 9i folosirea energiei din sol, pompele de
caldura, deci cu cele doua proceduri va fi consum aproape egal cu 0,
consumul de energie clasica. Dimensionarea corespunzatoare a izolajiei
termice 9i a vitraliilor, astfel Tncat pierderea sa fie minima.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Am injeles. Mul+umim mult pentru explicajii.

vad ca nu sunt Tnscrieri la cuvant.

Puteji vota.

5 voturi pentru 9i 3 abjineri.

Bun. Muljumim pentru participare 9i putem trece cu acest aviz
favorabil pe acest proiect la urmatorul punct de pe ordinea de zi 9i anume
a Tncepem dezbaterile pe proiectul publicat de buget pe diferite direc Iii
9i subordonate. Prima ar fi Direc jia de Mediu 9i v-a9 propune sa Tncepem
cu Tntrebarile fiindca din cate am observat Tn bugetul Direcjiei de Mediu nu
au fost facute rnodificari substantiale. Daca doreste sa mentioneze ceva
doamna director chiNja legat de aceasta.

Doamna Director executiv Chirifa Mihaela – Direcfia de Mediu

... o solicitare doamnei Gram de suplimentare a bugetului pentru o
campanie de con9tientizare privind ... Eu am consemnat acest lucru 9i am
trimis o informare Tn acest sens la cabinetul domnului primar. in cazul Tn

care se aproba probabil va fi nevoie de amendament Tn cadrul 9edin jei de
buget, ca eu nu mai pot schimba la momentul acesta propunerea odata
ce a fost pus pe site.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
intradevar probabil va fi nevoie de amendament, dar exista aceasta

solicitare din partea doamnei consilier Gram dar 9i a grupului USR sa
alocam 1 milion de lei la acea linie bugetara privind con9tientizarea.
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sa vedem ce alte interven Iii sunt de la colegi. Nu s-a Tnscris nimeni.
Putem trece mai departe. Muljumesc mult, doamna director pentru
prezenja astazi .

Doamna Director executiv Chirifa Mihaela – Direc jia de Mediu

Muljumesc 9i eu.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Vom trece mai departe a9adar 9i va propun la Direc jia Rela Iia cu

ONG-urile. Doamna director Andrei, daca ne puteji prezenta pujin bugetul
propus de Dvs. in urma discujiilor.

Doamna Director executiv Andrei Gabriela – Direc jia Rela Iia cu
ONG-urile

Buna ziua. .Bugetul nostru a ramas acela9i ca 9i anul trecut, cu
menjiune la procesul de bugetare participativa, dom dscijiile pe care le-
am avut atat eu cat 9i doamna director adjunct, Tnjelegem ca pentru anul
2022 nu se va mai bugeta niciun ban de la bugetul local pentru
implementarea acestui program, astfel ca ne-au ramas pentru finanlarile
nerambursabile pentru legea 350/2005 1,4 milioane, apoi mai avem
cateva sume de 3500 lei pentru publicari Tn Monitorul Oficial, tot pentru
legea 350, respectiv programul anual 9i anunjurile Tn ziarele de interes
local 9i inca o suma de 216 mii lei, plata de cotizajie de membru a
municipiilor din Romania pentru anul 2022. Cam acesta este bugetul.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Am cateva Tntrebari pentru dumneavoastra. 'in acest moment, pe

bugetul publicat, sumele pe 20.19 privind bugetarea participativa, deci ar
fi o suma de 1,4 milioane de lei, daca-mi puteji confirma.

Doamna Director executiv Andrei Gabriela – Direc+ia Relajia cu
ONG-urile

Da
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Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
lar Ia 20.30.30 pe bugetul publicat la proiecte din cadrul procesului

de bugetare participativa, valoarea este de 4 milioane lei?

Doamna Director executiv Andrei Gabriela – Direcjia Relatia cu
ONG-urile

Da. Noi asa am solicitat.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
§i fmi puteji explica pujin cum aji gandit aceasta solicitare, fiindca

pe de o parte ne-aji spus adineaori ca nu se dore§te alocarea de fonduri
pe bugetare participativa, Tnsa Tn bugetul publicat apare aceasta suma de
4 milioane 9i pe de alta parte, in cadrul discutiilor cu noi in ultimele doua
9edin Ie in Comisia de mediu, am specificat 9i am fost cu tolii de acord ca
proiectul de la 20.19 de finantari nerambursabile ar trebui marit anul
acesta pana Ia suma de 4 milioane de lei 9i cu toate acestea eI a ramas la
suma de 1 milion 400 de mii de lei si a fost marit de la 2 milioane RON la
4 milioane RON cel de la 20.30.30 privind bugetarea participativa. Daca
ne puteji explica pujin cum ati gandit, avand Tn vedere solicitarile din
aceasta comisie, discujiile cu toate ONG-urile 9i de ce arata Tn felul acesta
bugetul publicat.

Doamna Director executiv Andrei Gabriela – Directia Rela fia cu
ONG-urile

Sigur ca da. in ceea ce prive9te programul de bugetare participativa
din anul trecut am bugetar doua milioane RON iar Tn nota de fundamentare
a proiectului pentru includerea Tn bugetul pe anul 2021 se stipuleaza foarte
clar acolo ca pentru anul 2022 suma pe care o vom solicita de la bugetul
local va fi de 4 milioane RON, deci motivul pentru care anul acesta am
trecut 4 milioane de lei la bugetare participativa s-au bazat pe o discu jie
cu direcjia economica 9i cu reprezentanjii primarului general care ne-au
solicitat ca pentru anul 2022 sa prevedem 4 milioane RON pentru
bugetare participativa. in ceea ce prive9te suma de 1 milion 400 de mii
pentru finan+ari nerambursabile, ea a fost deja comunicata la momentul la
care am avut noi o Tntalnire, a fost deja comunicata Tn felul acesta catre
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Tntocmirea draftului de buget, iar noi nu puteam solicita mai mult Tntrucat
nu aveam nici un in afara de discutia de de in cadrul comisiilor, nu avea
nici un alt feI de argument dat fiind gi problemele cu bugetul pe care le
avem anul acesta, asta o data, doi la mana, chiar daca s-a implementat
chiar daca timpul a fost scud, suma de implementare efectiva a fost sub
500000, 480000 RON, astfel ca pe nota de fundamentare obiectiv nu
aveam cum sa solicitam mai mult de 1 milion 400, repet, in momentul Tn
care in anul trecut ne-a ramas deja 1 milion 9i 100000 RON necheltui Ii,
adica nu aveam argument, pur 9i simplu.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Da, Tnsa va contrazic. Tmi pare au, din multe puncte de vedere.
Prima data, aji spus ca pe draftul pe care I-aji transmis prima data catre
directia economica 9i catre primarul general, aji inclus o suma de 4
milioane RON, in urma discujiilor cu ace9tia Ia 20.30.30. in urma unei
discujii cu primarul general, acest lucru nu a fost confirmat, va spun acum.
Pe de alta parte daca dumneavoastra Tmi puteji trimite va rog frumos
documentul pe care I-aji trimis catre primarul general 9i Direc+ia
Economica, nu sHu in luna ianuarie este inainte de discutia noastra din
comisie Tmpreuna cu dumneavoastra 9i cu toli ceilalji consilieri pe acest
subiect, pe 12 ianuarie, chiar va rog sa fmi trimiteji acest document in
atenjia comisiei 9i Tn aten jia mea ca pre9edinte. §i de ce nu ag precizat
aceste lucruri Tn discu jia pe care am avut-o pe 12 9i 20 ianuarie cand am
spus foarte clar ca dorim sa cre9tem aceasta bugetare pe legea 350 9i
avem consens pe acest subiect Tn Comisia de Mediu. Pe de alta parte,
spLIneji ca nu exista o fundamentare, avand Tn vedere ca s-au cheltuit mai
pujini bani anul trecut pe acest tip de finanjare la linia respectiva bugetara,
Tnsa au existat din nou discu Iii cu dumneavoastra Ia care aji participat 9i
Dvs. in Comisia de mediu Tn care am dezbatut pe larg felul Tn care ar trebui
sa arate calendarul pe acest an pentru implementarea acestui proiect 9i
anume o perioada de trei ori mai mare, mai lunga de timp pentru
implementarea acestor proiecte care justifica cre9terea sumei, Tntr-un
anumit feI chiar triplarea ei. cand am spus 4 milioane de lei 9i i-am solicitat
ca atare, la asta ma refeream. Pe de alta parte, au avut din nou loc discu Iii
Tmpreuna cu consilierii 9i au fost invita li toli consilierii generali la acele
discu Iii la Tnceputul lunii februarie daca nu ma in9el, aji participat 9i Dvs.
9i din nou acest subiect privind cele 2 finanlari nu a fost dezbatut Tn niciun
feI. Deci a9 vrea daca pute li sa-mi trimiteji acel draft bugetar 9i raspunsul
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de la Direc jia Financiara sau de la Primarul General in care va solicita 4
milioane de lei la acea linie bugetara 9i felul in care justificaji Dvs. faptul
ca nu se poate cre9te suma anul acesta pe legea 350 de finanjare. M-a9
a9tepta Ia o colaborare mult mai constructiva cu Direc jia dumneavoastra,
avand Tn vedere toate eforturile pe care le-a facut aceasta comisie de a
ajunge Ia o solujie comuna, tocmai pentru a avea proiecte bune
implementate in Bucure9ti.

Mai am de asemenea o intrebare cu privire la aceasta linie bugetara
20.19. Fala de anul trecut, am vazut ca aji pus o tematica mult mai larga,
deci nu doar pe mediu 9i protec jia animalelor 9i ca obiectiv aveji implicarea
activi a cetajenilor Tn procesul de luare a deciziei ci procesul de elaborare
a actelor normative. Cre9terea transparen jei decizionale Tn cadrul
autorita Iii publice 9i spuneji Tntradevar la sfar9it ca lista activitalilor nu este
exhaustiva, Tnsca v-a9 intreba, avand Tn vedere cele 2 discujii destul de
consistente pe care le-am avut Tn comisie 9i Ia care aji participat 9i Dvs.,
de ce nu aji inclus activitalile de mediu 9i protec jia animalelor Tn aceasta
descriere?

Doamna Director executiv Andrei Gabriela – Directia Relatia cu
ONG-urile

Da, o sa Tncerc sa iau pe rand. va voi pune la dispozi jie pe adresa
de mail toate Tnscrisurile pe care Ie am, care vor demonstra ceea ce am
spus, cu excep jia faptului ca in cadrul programului de bugetare
participativa, nu am niciun document. Adica nu m-a chemat domnul primar
9i mi-a dat o foaie pe care se scrie suma ci pur 9i simplu a fost o discujie,
drept pentru care nu am cum sa demonstrez acest lucru. Asta o data.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

imi cer scuze ca va Tntrerup, doamna Andrei, dar noi avem procese
verbale ale 9edinjei comisiei de mediu, cele doua din ianuarie, care sunt
documente oficiale ale acestei comisii. Care a fost procesul
dumneavoastra de gandire daca se poate, va rog.
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Doamna Director executiv Andrei Gabriela – Directia Relatia cu
ONG-urile

Sigur ca da. Direcjia noastra este subordonata direct domnului
primar general. Atata vreme cat dumnealui este in spela 9eful nostru
ierarhic superior, ceea ce putem face in cadrul comisiilor de specialitate
sau la propunerea domnilor 9i doamnelor consilieri generali este sa luam
act de parerea dumnealor 9i bineTnjeles sa mergem mai departe.. .

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Oficiala?

Doamna Director executiv Andrei Gabriela – Directia Relatia cu
ONG-urile

Oficiala bineTnjeles 9i o sa mergem mai departe catre cabinet primar
general sa objinem aprobarile de acolo. Orice alta inijiativa pe care am
aveao Tn urma discutiilor oficiale sau intalnirilor cu domnii sau doamnele

consilieri generali este cred ca cel putin neetica sa nu o numesc altfel.
Atata vreme cat eu nu am O.K.-ul de la cabinet pe ceva anume, nu pot
face nicioo mi9care Tn sensul respectiv, deci nu vreau sa credeji ca e...

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria'

inca o data, dumneavoastra spuneji ca nu aveji acest O.K. in scris
dar nu 9tim. Cu toate acestea, din partea noastra aveji multe lucruri

gcrise, inclusiv 2 dezbateri publice pe aceasta tema. va rog sa ne
transmiteji aceste adrese oficiale din partea cabinet primar pe care le-aji
primit 9i putem pe baza lor sa ne facem o idee despre ce s-a Tntamplat 9i
unde s-a rupt comunicarea intre Comisia de Mediu 9i aceasta Direc jie.

Doamna Director executiv Andrei Gabriela – Directia Relatia cu
ONG-urile

Numai pujin, daca-mi permiteji. Eu nu sirnt ca s-a rupt nicio
comunicare Tntre Direcjia noastra 9i Comisia, ideea este ca a9a cum v-am
spus 9i mai devreme, noi ne subordonam Cabinetului Primarului General
9i Primarului General in speji. Eu personal nu pot lua nicio decizie fara sa
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am acordul cabinetului. Asta o data. Doi: bineinjeles ca m-a9 bucura ca la
bugetare participativa sau la finan Pri nerambursabile sa avem o suma
mult mai mare. Tocmai de aceea discutam aici 9i tocmai de aceea exista
amendamente. Asta a fost propunerea noastra pe ce am ...

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Tncurcaji ni9te,lucruri, inclusiv pe ROF-ul Dvs. al Direcjiei 9i pe felul
in care funcjioneaza primaria vis-a-vis de Consiliul General. Dvs. nu puteji
lua decizi, cum spune Ii, inclusiv pe buget, dumneavoastra Ie propune Ii. Eu
va puneam ni9te intrebari referitor la procesul Dvs. de decizie 9i ce a stat
la baza lui. §i va spuneam din cuno9tinjele mele din Comisia de mediu 91

din munca pe care am facut-o alaturi de dumneavoastra Tn aceasta
comisie, cum vad eu lucrurile 9i ce exista oficial pe aceste subiecte 9i ce
spuneji dumneavoastra ca exista oficial sau neoficial. Sigur ca dorim cu
to Iii sa fim informaji. Pe de alta parte, bugetul care iI discutam inclusiv din
luna noiembrie Tn aceasta Comisie de mediu pentru anul 2022, este
aprobat de catre Consiliul General 9i tocmai de asta in comisii discutam
cu Dvs. bugetele pentru ca Dvs. sa ob jineji feedback de la
dumneavoastra, de la cetajeni, de la ONG-urile preocupate de aceste
domenii pe care Dvs. in calitate de parte din executiv apoi trebuie sa le
implementaji 9i sa le propuneji. Codul administrativ ne arata cum trebuie
sa funcjioneze relajia institujionala dintre cele 2, comisie 9i direcjiile
respective, iar bineinjeles nu lua li Dvs. decizia, Tnsa Dvs. propuneji pe
baza a ceva.. .

Doamna Director executiv Andrei Gabriela – Direcjia Relajia cu
ONG-urile

... acordul primarului general. Nu vreau sa va suparaji pe mine.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Acordul respectiv mi se pare ca dumneavoastra nu-1 aveji. Nici
pentru propunerea pentru care aji facut-o a9a Tn fprma pe care aji facut-o
deja, adica aji spus ca nu aveji nimic oficial pe zona aceasta 9i cu toate
acestea, au existat discu Iii cu noi. $i a9 vrea sa 9tiu unde s-au rupt totu9i
aceste comunicari Tntre noi, mai ales ca aji spus ca doriji, de fapt acum
de9i bugetul e publicat pe 4 milioane de lei la bugetare participativa,
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Primarul General nu dore9te 4 milioane de lei, ori eu ma Tntreb de unde
vine asta pentru ca pe bugetul publicat nu apare deloc a9a.

Doamna Gram, va rog frumos.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Mluljumesc mult. Foarte scurt. Pentru ca 9i eu am o nemultumire vis-
a-vis de faptul ca propunerile au ramas Tn aer, propunerile noastre ale
consilierilor, am discutat Tn mai multe 9edin+e 9i am propus sa fie inclusa
o surna pentru campania de con9tientizare ceea ce nu se Tntamplat 9i Tn
propunerea Direcjiei de Mediu nu s-a prins aceasta suma, am Tnjeles ce
a spus doamna Chiri A, dar a9 vrea sa spun toata povestea 9i dupa doua
luni de discujii ni s-a cerut o adresa oficiala prin care sa cer suma pentru
campania de con9tientizare 9i am facut 9i aceasta adresa oficiala, insa a9
fi vrut sa mi se spuna de la inceput vreau sa-mi daji in scris, ca nu pot sa
iau in considerare, ceea ce mi se pare foarte suspect. Orice direc jie face
o propunere, a9a cum a zis doamna Ana Ciceala, face o propunere de
buget. Dvs. nu aveji inca propunerea nimanui pe acea propunere. Ceea
ce va rugam noi consilierii care urmeaza sa aprobam Tn (]onsiliu este sa
includeji in propunerea Dvs. 9i anumite sume pe care le consideram
necesare 9i nu apreciem .abosult deloc ca vorbim aici o gramada, ne
intalnim 9i Tn 9edin+e ulterior, dezbatem Tn detaliu, de exemplu pentru mine
bugetul necesar pentru o campanie de con9tientizare cu privire la poluarea
aerului 9i ulterior in proiectul dumneavoastra, in propunerea
dumneavoastra nu se regase9te. Da, o sa putem sa facem amendamente
este adevarat, dar ceea ce am Tncercat noi sa facem este sa construim
Tmpreuna o propunere de buget care sa fie O.K. Pentru cetajenii facem
aceste demersuri si aceste eforturi si fmi doresc si eu o colaborare mult
mai buna cu direcjiile din primarie. Mul+umesc mult.

Doamna Director executiv Chirita Mihaela – Directia de Mediu

Pot sa intervin? A9a. In discujiile cu doamna Gram, am avut deja
pus in buget campanii de con9tientizare, am avut o suma, ideea e ca
pentru noua campanie care se dore9te, suma este mult mai mare, eu
avand Tn buget doar 56 de mii de euro. Ulterior, pentru ca noi nu 9tiam la
cat se va ridica suma pentru aceasta campanie, ne-am trezit din evaluari
9i din convorbiri cu expeRii, din ceea ce ne-a transmis doamna Gram ca
se ridica Ia 1 milion de lei. §i atunci, tocmai, dorind sa facem aceasta
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campanie, am propus cabinetului suma respectiva, dar inijial din discu Iii
... avem deja in buget, se 9tie asta. Doar ca ... ne9tiind Ia cat se va ajunge.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Da, erau doar materiale. De exemplu flyere.

Doamna Director executiv Chirita Mihaela – Direcjia de Mediu

Aici era o denumire generica. Ca sa putem face campanie de
con9tientizare pentru ca nici anul trecut nu am 9tiut ca vor veni 9i alte
ONG-uri 9i am trecut generic, dar din banii a9tia se puteau, puteam merge
doar pe campanii...

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

O.K. Eu, avand Tn vedere ca Tn nota de fundamentare pentru suma
aceasta de 280 de mii aproximativ scrie clar ca e vorba de flyere, pliante,
ruxaci, geci, m-am gandit ca in niciun caz nu poli sa fact o campanie de
con9tientizare 9i cu informare a populajiei cu privire la poluare. Mi s-a
parut ca e o enumerare limitativa Tn nota de fundamentare.

Doamna Director executiv Chirita Mihaela – Direcjia de Mediu

Dar asta se poate modifica. Noi tot timpul am facut modificari Tn
func jie de prioritalile pe care Ie.am avut 9i ce ni s-a parut mai important,
adica suma asta se putea jongla cu ea in funcjie de priorita Ii.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

O.K. Nu 9tiam ca se putea sa modificaji ulterior destina Iia.

Doamna Director executiv Chirita Mihaela – Direc fia de Mediu

imi pare au ca s-a Tnjeles a9a. ... sa facem campania Tmpreuna 9i
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Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Cu siguran P. Din ce injeleg, ca sa fim constructivi, nu puteam
majora aceste sume pentru ca linia respectiva Tn buget apare ca general.
§i acea9i observa[ie a9 avea-o 9i pentru doamna Gabriela Andrei, doamna
director, deci haideji sa Tncercam sa trecem peste aceasta neTnjelegere 9i
pe constructiv sa modificam acea suima ca sa ajungem Ia un buget mult
mai substanjial pe legea 350 pe anul acesta, tocmai pentru a avea
proiectele respective, a9a cum 9i dumneavoastra aji spus ca doriji sa
faceji proiecte bune pentru Bucure9ti. lar la Bugetare participativa, nu mi-
e clar de ce ar trebui sa ramana zero. Susjin sa avem 9i un buget pentru
bugetare participativa, dar nu vad de ce el ar fi dublu. Dar putem sa
procedam altfel. saptamana viitoare vom mai avea o discujie cu ONG-
urile de mediu 9i cetajenii interesaji 9i Tn cadrul acelei discu Iii putem sa o
invitam 9i pe doamna director Jugureanu de la Financiar 9i dumneaei sa
ne explice cum v-aji gandit sa suplimentaji acel buget, poate exista o
rajiune Tn spate 9i n-o injelegem noi 9i care ar fi posibilitatea pentru a putea
avea 9i o suplimentare la bugetul de pe linia 219, legea 350. va muljumesc
mult pentru astazi, doamna director Chiri A, doamna director Andrei. Da,
9i continuam discujia saptamana viitoare pe acest subiect, vom face
amendamente daca aceasta este modalitatea pnn care putem suplimenta
bugetul, dar vreau sa lucram Tmpreuna pe cele doua proiecte, de fapt pe
toate proiectele de mediu.

Urmeazi pentru discu+ie Direc+ia Investijii, nu 9tiu daca este cineva
alaturi de noi, eu am verificat acum participan Iii 9i nu par sa He. Nu pare
sa He nimeni prezent. Domnul Danca, ne pute li spune cine a fost invitat?
Doamna director Hristu?

Asistent comisie

Noi am trimis invitajiile.

Fizic Tn sala se afla doamna director Simion de la Parcul Natural
vacare9ti .

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Bun. Muljumesc. ii spun buna ziua 91 doamnei director. Daca nu este
nirneni de la Investi Iii, a9 insista sa trimitem o adresa oficiala catre doamna
director Hristu sa fie prezenta saptamana viitoare pe 28 9i urmeaza



Urmeaza ALPAB. Doamna Balcu, muljumim pentru prezenta astazi. in
bugetul ALPAB au intervenit modificari importante din ce am putut sa
observ fala de versiunile discutate de noi in noiembrie-decembrie 9i
ianuarie. Puteji sa ne faceji o scurta prezentare va rog a bugetului? Mai
ales cu modificarile survenite pe zona de curajenie, salubrizare,
dezinsec jie 9i investi Iii. Ce am observat eu in buget este ca lucrurile pe
care le-am discutat Tn comisie, au fost respectate Tn buna masura. Dupa
ce prezentaji Dvs., o sa am 9i eu observqa Iii 9i apoi invit colegii sa se
Tnscrie. Vi rog.

Doamna Director Balcu Roxana - ALPAB

Da. Fala de propunerea noastra inijiala, s-a redus propunerea de
buget Ia 93 de milioane 286 din care 18 milioane 563 pe investi Iii.
Modificarile importante, ce v-am menjionat mai devreme, cele 40 de
expertize 9i DALI-uri pentru locurile de joaca, vorbim de investi Iii acum.
A9a cum 9ti Ii, noi inijial prevazuseram ni9te reparajii curente 9i Ia o parte
dintre locurile de joaca, la o parte investijii. Acum mergem a9a cum aji
spus 9i Dvs. cu modificarea tuturor locurilor de joaca 9i deocamdata o sa
fie expertize 9i documenta Iii de avizare a lucrarilor de interven Iii, iar prin
caietele de sarcini, se vor introduce 9i acele locuri de joaca pentru copii cu
dizabilitali. Am trimis pe mail 9i adresa noastra despre care am vorbit. Nu
9tiu daca v-a 9i Tnmanat-o. Oricum o veji putea avea Tn vedere pentru
hotararea de consiliu, pentru locurile de joaca. Am modificat Tn sensul ca
am exclus din bugetul nostru Tn urma ultimei discu iii acel proiect cu pistele
de biciclete din ora9 9i acela probabil ca a fost trecut la Administrajia
Strazilor a9a cum s-a am discutat Tn 9edin R, am pastrat proiectul cu parcul
freerun pentru tineret Tn parcul Herastrau undeva pe un alt teren nu pe cel
pe care a fost inijial prevazut 9i am propus din totalul de 500 de mii 100
de mii pentru acest studiu urmand ca restul sa Tnsemne implementarea
proiectului 9i cel cu ciorile a fost trecut Ia alt capitol, am redus sumele dar
care probabil vor fi suplimentate Ia o viitoare rectificare pentru Tntrejinere
9i salubrizare spajii verzi. Deocamdata noi avem Ia cap. 20.01.04 9184000
lei din care 6000384 salubrizare spa Iii verzi 9i din cap. 20.01.09 1 3900000
Tntrejinere 9i salubrizare. Principalele modificari acesteau au fost. Ne-am
Tncadrat Tn aceasta suma impusa. Daca aveji Tntrebari.
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Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Cred ca 9i Ia cap. paza a existat o modificare, insa a existat Tn
continuare Ia 20.01.30 7 milioane 715 mii lei. Totu9i este mult mai mult
decat anul trecut cand era zero.

Doamna Director Balcu Roxana - ALPAB

Anul trecut am avut 6 milioane, o datorie mai veche, facturi
neachitate din anul anterior. Noi nu avem paza din 2020 din noiembrie.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Probabil ca vor fi suplimentate sumele pentru Tntrejinere. Aveam
cateva lucruri punctuale. Pe partea de investi Iii am fi avut acel buget de
calistenix pentru implementare cu 500 de mii de lei, cred ca ar trebui trecut
la linia 71.01.30 alte active fixe ca o suplimentare la bugetul de investijii,
iar apoi pe partea de funcjionare, practic nu de modificare bugetara 9i a9
vrea sa fie incluse explicit descrierile Ia diverse linii bugetare cateva lucruri
pe care le-am discutat 9i anume Ia 20.01.09 plantare arbori Tn alveolele
lipsa 9i de pe Splaiul Unirii, achizi jie nisip pentru !arcuri caini din parcul
Circului, parcul Ci§migiu, achizijie arbori pentru inlocuire pini usca li din
parcul Circului. La 20.10, la repara Iii, repara Iii skate park Tineretului, la
2.12 achizijie 9i montare banci 9i scaune simple in zona de relaxare de pe
malul Lacului Tineretului de langa Cafeneaua Actorilor. Am centralizat
cumva din ce au cerut dumnealor. La 2.14 din suma respectiva 50000 de
RON propunere ar fi sa fie pregatirea profesionala Tn gestionare de spa Iii
verzi pentru angajaji din suma totala de treninguri. Sunt 212 mii de lei cred,
deci ar trebui sa fie O.K. 50000, dar putem verifica asta, scuzaji sunt 100
de mii de lei. §i Ia 2.16. Aici e o corecjie, dar care are implica Iii legale ’in
suma respectiva de la planurile de gestionare a parcurilor care a ramas,
deci Tn Ioc de planuri de gestiune sa fie pe linia respectiva Ia 2.16 planuri
de gestionare a parcurilor.

Doamna Director Balcu Roxana - ALPAB

Am injeles. E o gre9eala de scriere probabil.
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Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Dar e bine oricum ca avem inclusa acea suma de doua milioane
RON aici, sper sa se Tntample anul acesta sa putem avea licitatia pentru
ele

Bun. Acestea erau observajiile mele, dar cum spuneam nu au mai
ramas foarte multe din punctul meu de vedere. Vedem data viitoare daca
exista din nou interven Iii de la reprezentan+ii cetatenilor 9i ONG-urilor de
mediu. vad ca nu exista inscrieri de la colegi. va rog colegi, daca aveji
Tntrebari pe bugetul publicat al ALPAB de catre primarul general, sa va
Tnscrieti la cuvant.

Doamna Director Balcu Roxana - ALPAB

Eu a9 vrea sa fac o completare daca pana se Tnscrie cineva la
cuvant. Aji spus mai devreme de plantari de arbori, sa prindem achizijia
de arbori. Noi avem ni9te protocoale de plantare Tncheiate cu diverse
societali comerciale sau institujii de plantare arbori Tn parcuri. Deci fara
cheltuiala noastra, pe cheltuiala dan9ilor, deci practic avem protocoale
incheiate Tn anul 2021 pentru plantarea a 2204 arbori din care au fost puse
Tn practica doar o parte dintre ele. Deci aceasta suma trebuie plantata Tn
acest an in primavara sau Tn toamna. N-a9 prinde neaparat achizijia de
arbore pana nu plantam ceea ce noi deja am gandit ca trebuie sa plantam
in locurile goale. Nu ar mai avea rost sa achizijionam noi arbori atata timp
cat vor fi achizijionaji de aceste societali comerciale. De asta nu am prins
achizi jie de arbori. Deci va dau un exemplu. Lidl Romania are de plantat
144 de arbori prin Parcul Tineretului.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

... beneficiari ai avizelor de defri9are care au obliga jia legala de
replantare?

Doamna Director Balcu Roxana - ALPAB

Da. Exact. Prin protocoalele de replantare, noi le-am indicat spajiul
unde se pot planta 9i numarul de arbori, tipul de arbori 9i tot ce tine de
adica toate condijiile impuse prin avizele de mediu cu privire la tipul
arborelui, Tnal+imea, diametrul ;.a.m.d. Imediat, verific lista de protocoale
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9i sa vad daca avem 91 aliniamentele stradale. Aliniamente nu am gasit Tn
protocoalele. Avem numai in parcuri 9i in terenurile Tn terenul de Cultura
la sera plante perene Ia noi deci Tn cazul Tn care este nevoie de a fi plantate
in alta parte acel tip de arbori, se va putea planta Tn alta parte.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

§i care ar fi modalitatea prin care puteji planta arbori de exemplu
acolo unde lipsesc, fiindca domnul director sandulescu parca in ultima
intalnire a spus ca va jine cont ca acolo pe Splaiul Unirii ar trebui planta li
arbori. Deci tot pe baza contractelor pe care Ie aveji cadru.

Doamna Director Balcu Roxana - ALPAB

Am 9i pe aliniamente. Pe Magheru, pe Balcescu.Pe Splaiul Unirii ar
trebui sa fie dar vad ca nu in situa jia mea. Sigur sunt. Pentru ca noi am
facut chiar o adresa la Direc jia de Mlediu prin care am semnalat ca nu mai
avem unde sa plantam pentru ca aceste protocoale acopera toate locurile
unde ar fi necesar sa facem plantari.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Dumneavoastra nu puteji planta decat acolo unde nu aveji
protocoale Tn acest moment?

Doamna Director Balcu Roxana - ALPAB

Pai nu dar nu mai avem unde sa plantam. Arborii pot di plantaji intr-
o anumita densitate. Nu putem acoperi ... mai mica decat trebuie.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Categoric, nu. Asta 9tiu. Dar aici vorbeam cumva de alveolele unde
lipsesc arbori, deci nu unde sunt arbori uscaji ci alveole existente unde nu
exista arbori. Alveolele exista.
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Doamna Director Balcu Roxana - ALPAB

Acolo unde exista alveole, sunt protocoale 9i se vor umple aceste
alveole. Nu vor ramane alveole goale, asta e clar.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

De asta vroiam sa menjinem 9i acolo Tn descrierea respectiva de la
20.01.09.

Doamna Director Balcu Roxana - ALPAB

Am notat 9i o sa spunem treaba asta cu, daca mai este cazul 9i cu
achizi jie de arbori, dar in masura necesarului.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

O sa va transmit oricum lista cu aceste mici observajii ca s-o aveji 9i
structurata.

Doamna Director Balcu Roxana - ALPAB

Chiar va rog, ca sa nu scap ceva.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Sigur. §i am vazut ca ALPAB a Tnceput 9i sa faca o igienizare pe
cuva lacului mic din Ci9migiu, dei va felicitam pentru ca 9i asta era unul
dintre lucrurile cerute de cetajenii din zona.

vad ca nu mai sunt Tnscrieri la cuvant de la colegi pe tema aceasta.
Vom relua discu jia lunea viitoare cu ceilalji invitaji. va muljumesc mult
pentru participare astazi 9i pentru prezentare.

Urmeaza ASPA. Doamna Georgiana Preda.

Doamna Preda Georqiana - ASPA

Buna ziua
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Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Pentru ASPA nu am observat sa fie modificari substanjiale. Daca ne
puteji face dumneavoastra o prezentare foarte scurta pe modificarile care
au intewenit fag de versiunea pe care am discutat-o noi ultima data in
comisie, daca exista.

Doamna Preda Georqiana - ASPA

Nu mai 9tiu exact ce s-a discutat Tn comisie, Probabil aji discutat cu
domnul director Mina Draghici.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Nu. Era o doamna.

Doamna Preda Georqiana - ASPA

c;and a fost colega mea catalina, care nici ea ... despre buget.

Bun. A9a ca modificari ce avem noi, important serviciile de sterilizare
9i microcipare caini 9i pisici. Campania asta o derulam acum. Care se va
desfa9ura pana Tn aprilie, pe 20.30.30 avem 1,5 milioane lei 9i am mai pus
noi la secjiunea investijii, ma rog, de LInde am mai taiat pentru ca trebuia
sa ne Tncadram Tn 15247, unde intra 9i speram sa poata intra
supradimensionarea de la Mihaile9ti pentru instala jia electrica 9i asta sigur
o sa intre sistemul Tncalzire-racire-ventila jie, adica centrala din Mihaile9ti
care s-a defectat acum la Tnceputul anului 9i pe care trebuie neaparat s-o
schimbam, ca nu se poate repara, care este de 200 de mii de lei.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Bun. sa verific daca sunt intervenjit din partea colegilor.
Deocamdata nu sunt. ii rog sa se Tnscrie la cuvant. Avem o propunere
Tntre timp, a fost deja discutata Tn Comisia de mediu Tn ultimele doua
9edin{e ale comisiei dar inca o data o spun 9i acum, a propus-o doamna
consilier Mure9an 9i anume sa avern 100000 RON in buget pentru
amenajarea unui spajiu de adapost temporar la adapostul din Pallady
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pentru pisici cornunitare accidentate, bolnave, maltratate, care sunt aduse
de poli+ia animalelor din cadrul Polijiei Locale sau de ASPA sau de
cetateni 9i care sa fie cazate Tn vederea adopjiei sau eliberarii lor Tn locul
din care au fost capturate 91 practic 100000 RON ar fi minime amenajari 9i
cheltuielile cu pisicile aflate Tn adapost: hrana 9i tratamente. Asta din cate
fmi amintesc a fost o propunere Tn sensul Tn care sa Tncepem 9i acest tip
de serviciu sa vedem daca func+ioneaza dar pana avem o investi+ie
substantiala pentru un adapost permanent pentru pisici sa vedem daca
ASPA poate sa gestioneze cumva 9i aceasta problema pentru pisicile care
au probleme de sanatate, comunitare.

Doamna Preda Georqiana - ASPA

Da, noi am Tncercat sa Tncheiem ni9te protocoale cu asocia Iii de
profil pentru problemele cu pisicujele pentru ca noi nu avem logistica
necesara pentru a le captura 9tii nici adapost pentru ele ar fi greu, va daji
seama, acolo Tn Pallady avem probleme de construcjie, va trebui sa mai
facem 9i acolo ni9te investijii cand vom gasi bani, dar cred ca un minim in
de amenajare banuiesc ca am putea sa gasim pentru cele nu 9tiu sau
aduse sau cum mai facem noi la diverse intewenjii cu polijia 9i Ie mai luam
din casele oamenilor 9i atunci pana le putem da in adopjie, sa avem unde
sa Ie !inem, sa avem grija de ele.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Exact. in sensul acesta cred ca venea 9i propunerea doamnei
Mure9an, care vad ca s-a Tnscris la cuvant. va rog, doamna consilier.

Doamna Consilier Mlure9an Manuela

Buna ziua, tuturor. Nu se pune problema de capturare pisici.
Amendamentul este foarte clar. Spajiul respectiv este pentru pisicile care
vor fi aduse. §tiu ca situa jia asta se Tntampla oricum, care sunt aduse la
noi la adapost la ASPA 9i investi9ia ar merge spre realizarea unui spajiu
dedicat lor Tn primul rand 9i tratamentelor necesare. Deci nu ne apucam
sa prindem pisici de pe strada, ci in cazul Tn care, 9i se Tntampla deja lucrul
acesta, ne sunt aduse pisici sa ne putem ocupa Tntr-un mod cat mai
civilizat de acestea, e un lucru pe care iI face deja sectorul 2, Tar in ceea
ce prive9te suma, eu m-am gandit Ia o suma mica, Tntr-adevar putem
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conta 9i pe asociajii, dar nu 9tiu cum asociajiile acestea fac 9i treaba
noastra 9i a lor, a tuturor. Nu putem spune noi contam pe asociajii. Contam
pe Visul Luanei pentru animalele salbatice pentru ca suntem Tntradevar
depa9ili de subiect, dar in cazul pisicilor, asociajiile sunt 9i a9a cu mult
prea multe probleme 9i nu au fonduri Tncat sa le spunem luaji 9i pisicile din
Bucure9ti Ia o popula jie de cateva milioane, sunt foarte multe pisici, chiar
cred ca suma asta este un Tnceput, la anul poate reu9im sa facem mai
mu it

Doamna Preda Georgiana - ASPA

Da, aveji dreptate. Eu mi-am notat-o.

Doamna Consilier Mure san Manuela

Bine. Muljumesc frumos.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Bun. §i eu consider ca este important sa dam aceasta suma pentru
a putea gestiona pisicile aduse. Oi ii muljumesc doamnei consilier ca a
propus 9i ASPA ca susjine.

Daca nu sunt alte Tntrebari, ne vedem cu doamna Preda saptamana
viitoare la discu jie.

Centru de Protecya Plentelor urmeaza, dar nu 9tiu daca este cineva.
Sunteji. Daca ne puteji prezenta, va rog frumos, bugetul dumneavoastra.
Pana acum nu aji fost invita li din cate 9tiu la comisie, dar domnul consilier
Purcarea a spus ca ar trebui sa fiji 9i dumneavoastra invitaji, deci Tn 5
minute daca puteji sa ne prezentaji bugetul 9i daca exista cereri.

Domnul Griqore Mihail Dan - Director Centrul de Protecjia Plantelor

Am facut inijial o propunere de buget, care se situa Tn jurul a 7
milioane de lei, dar am primit o adresa de la cabinetul domnului primar
general in care ni s-a spus ca suma Tn care ne putem Tncadra este de
4622000, suma care este mai mica cu aproximativ 50000 fa@ de cea din
bugetul anului trecut. Anul trecut am efectuat un numar de 7 tratamente
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fitosanitare la nivelul Bucure9tiului 9i am considerat ca faIa de un minim
de 13-14 tratamente care trebuiesc facute la nivelul Bucurestiului, am
cerut sa ni se majoreze aceasta suma pentru ca tratamentele au fost
practic acute la jumatate, adica am mai redus din tratamente datorita
alocajiilor bugetare pentru pentru achizi+ionarea substanjelor de uz
fitosanitar. De asemenea, am cerut la capitolul de investitii, la noi parcul
auto este relativ Tnvechit, avem §ase ma§ini care au durata mai mare de
10 ani 9i Ia feI 9i instalajiile fitosanitare. Avand Tn vedere bugetul care ni s-
a alocat, ar trebui sa reducem din suma pe care am prognozat-o care
oricum este insuficienta pentru achizi jia substantelor fitosanitare, ar trebui
sa reducem din ea ca sa putem acoperi costurile cu carburantii 9i sa putem
acoperi 9i repararea ma9inilor vechi pentru ca daca nu avem ma9ini,
ma9inilor 9i instalajiilor. Oricum acest buchet este din punctul meu de
vedere insuficient ca sa putem sa ne facem treaba la nivelul intregului
Bucure9ti, !inand cont 9i de starea de degradare a spajiilor verzi, care este
continua, adica cu cat facem mai multe tratamente fitosanitare si cu cat
intervenim mai rapid, reu9im sa mai salvam din spajiile spajiile verzi din
Bucure9ti care deja sunt unele dintre ele sunt bolnave, ma refer aici de
exemplu la gardul viu care in urma cu ani in anii trecuji a fost invadat de
de omida bursucului 9i care practic i-a defoliat. Anul trecut am reu9it sa
facem cu preponderenla acest tratament 9i sa speram ca am reu9it sa
salvam ceva din, sa mai salvam din gardul viu care a fost degradat. La feI
9i pentru arbori pentru tot ce tot ce Tnseamna spajiu verde din Bucure9ti.
Cu cat facem mai multe tratamente, cu atat ajutam vegetajia prin
combaterea bolilor §i daunatorilor ajutor vegetajia sa fie Tntr-o stare de
sanatate buna.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

De acord. Muljumim foarte mult pentru prezentare. M-am uitat pujin
acum pe bugetul dumneavoastra, aveam doua Tntrebari. Deci avem 38 de
salariaji vad pe schema dumneavoastra bugetara Tn prezent 9i 9 posturi
vacante. Salariile sunt 3500000 RON 9i Tnjeleg ca dumneavoastra cu
angaja Iii faceji 9i ma9inile echipamentele existente la centrul de Protecjia
Plantelor faceti aceste tratamente
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Domnul Griqore Mihail Dan - Director Centrul de Protec+ia Plantelor

Noi facem tratamente atat pentru ALPAB cat 9i pentru parcurile care
sunt in administrarea consiliilor locale ale Bucurestiului. Deci suntem Tn
serviciul public organizat la nivelul Bucure9tiului. Deci suntem singurul
serviciul public care se ocupa de acest tip de activitali in Bucure9ti. De
asemenea, ... de la cetajenii la blocuri, nu pe spajiile private, pe spajiile
care sunt publice 9i facem tratamentele 9i 9i acolo Tn baza sesizarilor de
la cetateni.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Da. Sigur. in+eleg ca pe partea de investi{ie aveji numai o suma de
5000 RON pentru licen@ Office 9i Windows.

Domnul Griqore Mihail Dan - Director Centrul de Protectia Plantelor

Licen je pentru ca atat ne-au ramas din ce din ce ni s-a alocat.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Bun. De asemenea, bunuri 98 serviCii un milion de lei aproximativ
din care banuiesc ca e vorba de 733 mii RON sunt la cheltuieli cu utilitatile

institu+iei 348 mii RON. Aceasta pare o suma mare comparata cu suma
totala. De fapt cuprinde 9i carburanji 9i carburanji, nu?

Domnul Griqore Mihail Dan - Director Centrul de Protecjia Plantelor

Qi carburanji 9i piese de schimb.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

§i alte bunuri 9i servicii cu caracter funcjional, iar apoi 385 de mii
suma necesara pentru a asigurarea tratamentelor fitosanitare. Deci
substantele intra aici Ia 20.01.09
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Domnul Grigore Mihail Dan - Director Centrul de Protecjia Plantelor

Exact. Aceasta suma, dupa parerea mea este insuficienta. Pe un
calcul sa marim numarul de tratamente de la 7 cat am facut anul trecut, sa
facem cel pujin 3 tratamente, ne-ar mai trebui o suplimentare de 300-400
de mii de lei ca sa putem sa facem. Parcul auto la momentul de fa@ I-am
reabilitat, adica am reu9it sa facem reparajiile 9i la ma9inile astea care
sunt foarte vechi 9i la instala Iii, deci noi la momentul de faB le avem 90%.. .

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

V-a9 face o sugestie. Scuze ca va Tntrerup. De exemplu suma asta
de la consultan@ 9i expertiza de 90 de mii de lei, poate aji putea sa o punji
tot acolo Ia 20.01.09 pentru materialele acelea pentru tratamente
fitosanitare fiindca injeleg ca asta e pentru consultanla pentru achizijiile
publice privind pregatirea documentajiei 9i pare o suma mare in raport cu
celelalte cheltuieli bugetare ale Centrului. Banuiesc ca aveji totu9i
personal angajat Ia economic.

Domnul Grigore Mihail Dan - Director Centrul de Protecjia Plantelor

Avem un compartiment de achizijii, dar ...

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Mai ales ca aveji compartiment de achizi Iii, banuiesc ca oameni care
dau concurs cunosc legisla jia cu privire la achizi Iii.

Domnul Griqore Mihail Dan - Director Centrul de Protectia Plantelor

Da, dar a9a cum se schimba legisla jia pe zi ce trece, nu avem
oameni foarte bine pregatili pentru a preveni orice deviere de la Legea
achizijiilor publice, am preferat sa avem consultanji care sa ne dea
siguran Ia ca aceste achizi Iii sunt facute Tn condijii de legalitate.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Sigur, am injeles 9i foarte multe institu Iii au prevazut suma aceasta
de consultan@, dar avand in vedere ca exista aceste departamente, nu
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zic doar de Centrul de protecjie a plantelor, vorbesc in general acum,
menu mi s-au parut sumele acesta foarte mari, avand in vedere ca
oamenii respectivi au dat un concurs, sunt platili pentru lucrurile acestea
au 9i ajutoare sociale de exemplu pentru evenimente de 8 Martie, Pa9te,
1 iunie, Craciun.

Domnul Griqore Mihail Dan - Director Centrul de Protectia Plantelor

Pe perioada func{ionarii, oamenii uita ca salariile sunt destul de mari
pentru activitatea pe care o fac 9i intervine 9i teama 9i frica asta de a9 da
aportul pe aceasta activitate. Asta este o problema care banuiesc ca este
in majoritatea institujiilor.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Nu contest 9i aveti dreptate, dar intervine 9i partea manageriala de
evaluare pe calitatea muncii lor.

Domnul Griqore Mihail Dan - Director Centrul de Protecjia Plantelor

O sa reducem din suma asta, dar este totu9i ...

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

§i am putea sa propunem un amendament pe langa suma aceea pe
care aji putea-o suplimenta de la consultan la la materiale, poate putem sa
propunem 9i noi un amendament sa suplimentam cu inca 100 rnii.

Domnul Griqore Mihail Dan - Director Centrul de Protecfia Plantelor

Ne ducem efectiv pe bugetul anului trecut. Am avut 510 mii, dar a
trebuit sa platim din urma facturi restante.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Asta 9tiu. Toate institujiile au avut anul 2021 de plata a datoriilor.
Tocmai ce am vorbit cu cei de la ALPAB, la feI pe paza ar trebui sa
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plateasca 6 milioane de lei datorii 9i din cauza asta nu a mai ajuns bugetul
2021 pentru paza deloc.

Domnul Griqore Mihail Dan - Director Centrul de Protecfia Plantelor

Noi am redus contractul la paza 9i avand acest buget redus 9i
numarul de personal foarte mare, am inceput sa folosim pe perioada de zi
salaria Iii proprii la paza. Oi folosim firma de pazaa doar pe timpul nop Iii 9i
de sarbatorile legale. cautam Tn permanen@ solujii sa reducem aceste
cheltuieli, dar sa speram ca ne descurcam.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Bun. Voi vorbi 9i cu colegii din comisie 9i pana saptamana viitoare
reu9im sa facem un amendament la suma respectiva.

Domnul Griqore Mihail Dan - Director Centrul de Protecfia Plantelor

Ne-ar ajuta foarte mult ca sa putem sa ne facem treaba Tn condijii
optime.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Oricum cred ca putem sa suplimentam astfel incat sa putem sa
cre9tem numarul de tratamente.

Domnul Griqore Mihail Dan - Director Centrul de Protec+ia Plantelor

Am Tnjeles investijiile sunt aproape imposibile la momentul asta.
Poate este o varianta ca din ma9inile care sunt disponibilizate Ia diverse
companii, chiar vis-a-vis aici la plante perene am un parc Tntreg auto.
Poate ni se pot transfera macar 2-3 dintre ele. Atunci reu9im sa ne
Tmbunata jim activitatea. 7 ma9ini care sunt ... Le luam Tn orice stare.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

De acord. Asta e 9i ideea din moment ce sunt desfiinjate companiile
municipale, ca bunurile lor sa treaca Tn patrimoniul municipalitalii, fiindca
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au fost achizijionate din banii cetajenilor acele utilaje. Deci trebuie folosite
tot pentru cetajeni.

Domnul Griqore Mihail Dan - Director Centrul de Protectia Plantelor

... problema mijloacelor auto care necesita la momentul de fala
cheltuieli foarte mari cu reparajiile,

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Bun. va muljumesc foarte mult, domnule director. Ne auzim
saptamana viitoare 9i ne vedem.

Domnul Griqore Mihail Dan - Director Centrul de Protectia Plantelor

Sigur, sigur.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Urmeaza Gradina zoologica. Nu vad pe nimeni online. sa speram
ca vor participa saptamana viitoare. A9a Tncat o vad pe doamna director
Simion cred la pupitru pentru Parcul Natural vacare9ti. Buna ziua 9i
multumim pentru padicipare. Nu 9tiu daca exista diferenla fala de bugetul
deja discutat Tn ultimele trei 9edinje de comisie pe zona aceasta a parcului ,
daca sunt, daca le puteji menjiona, va rog frumos.

Doamna Simion $tefania – Director Administratia Parcul Natural
vacare9ti

Nu stiu daca Tn varianta anterioara, nici nu stiu daca varianta aceea
am apucat sa o propunem Tn mod oficial. Inijial nu aveam nimic prevazut
pe capitolul de investijii, deoarece fiind la Tnceputul administrarii 9i bine
9tiut fiindca acolo nu avem un plan de management care sa sa delimiteze
ceea ce, lucrurile Tn care se poate interveni 9i cum se poate interveni, noi
suntem foarte limitaji pe partea aceasta de investijii proprii zise. Cu toate
acestea, ne-am gandit Ia un moment dat la un proiect 9i care nu ar fi
neaparat limitat de prevederile planului de management care ar
presupune refacerea actualelor cai de acces Tn parc, sunt doua cai
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principale la momentul de fa P, care ar necesita o reabilitare, sunt ni9te
trepte practic, care ar fi extrem de necesara siguranjei acestor puncte de
acces, siguranjei pentru pentru cetajeni. Noi am estimat ca ar fi un cost
de aproximativ doua milioane de RON, am vrut sa-I includem dar ulterior
ni s-a spus ca nu putem deocamdata include Tntreaga suma. Ni s-a
sugerat sa includem studiul de fezabilitate, costul studiului de fezabilitate
pentru amenajarea acestor puncte de acces 9i apoi dupa ce se face acest
studiu de fezabilitate, se aproba, speram Tn Consiliul General, indicatorii
tehnico-economici, numai Ia un momentul acela se poate bugeta suma
propriu zisa pentru investijii 9i de aceea la capitolul investijii apare Tn

actuala varianta de buget suma de 500000 RON pentru studiul de
fezabilitate. Pentru aceasta apare suma de 500000 RON 9i restul la
capitolul investijii sunt cheltuielile acestea cum au 9i alte institujii pentru
licente software, contabilitate, mai ales ca noi nu le avem deloc, adica nu
sunt ni9te actualizari, noi le cumparam pentru prima oara. Deci avem
licenta calculatoare 10000 RON, software contabilitate 80000 RON.
achizijionare servicii creare pagina web 110000 RON 9i acest studiu de
fezabilitate de 500000 RON. Restul sunt cheltuielile de care am discutat
9i Tntalnirile anterioare sunt cheltuieli minimale ce !in de 9i plata salariilor
9i astea cheltuielile ce !in de sediul Tn care va funcjiona Administrajia.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Muljumesc mult pentru prezentare. Am doua Tntrebari vizavi de ce
aji spus adineaori. Pe zona de studiu de fezabilitate, el se refera numai la
accesul pe acele scari sau e vorba de acces Tn general in parc, adica
studiul va avea Tn vedere mai multe obiective de accesibilitate Tn parc sau
o singura zona Tn care sa se faca acces?

Doamna Simion $tefania – Director Administrafia Parcul Natural
vacare9t i

'in mod clar, vom evalua toate cele patru zo... Ele Tn mod oficial, aga
cum sunt acum date, sunt patru astfel de zone, dintre care folosite sunt
doua. Sunt folosite, asta nu Tnseamna ca sunt Tntr-o stare optima. Sunt
folosite pentru ca sunt cele mai practicabile dintre cele patru. Noi evident
ca vom analiza starea tuturor celor patru 9i vorn vedea care dintre ele sunt
cel mai fezabil de amenajat Tn acest an §i bineTnteles cu costuri cu costuri
rezonabile. Va depinde evident 9i de cat de accesibile sunt zonele
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respective cu mijloacele de transport in comun, cu mijloacele proprii de
transport, adica sunt mai mulji factori de luat Tn considerare 9i efectiv
costurile de de amenajare, avand Tn vedere ca acolo depinde foarte mult
de Tnclinarea pantei digului 91 a9a mai departe, deci nu nu merita neaparat
in toate cele patru puncte sa faci o cale de acces Tn sens propriu zis, adica
o scaM, cand spun propriu zis Tnseamna totu9i o investitie serioasa, o
treapta care sa respecte toate standardele de siguranla 9i accesibilitate,
este totusi un cost destul de mare.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Am injeles acum. Da, cred ca acolo este o panta substanjiala pe dig
practic. Bun. A9teptam atunci rezultatele acestui studiu sa vedem. Sigur,
a9a in general, teoretic, ca e bine sa ai acces din cat mai multe puncte ale
parcului dar depinde 91 cat sunt de folosite 9i de locuite zonele respective.

Voiam sa va Tntreb de suma aceasta pe care aji menjionat-o 9i o vad
acum pe pagina web pe fonduri solicitate 1 10 mii lei pentru o pagina web
pare un cost mare totu9i. Sau nu mai §tiu eu costurile?

Doamna Simion $tefania – Director Administratia Parcul Natural
vacare9ti

Evident ca nu am facut un studiu de piala propriuzis pentru
realizarea paginii web respective. Am injeles ca o pagina web
profesionista, a9a cum vrem sa fie aceasta depinde foarte mult de dorinja
clientului. Poate sa coste de la 10 mii de euro la, practic nu exista limita.
Noi ne dorim, nu este pur 9i simplu o pagina web a unei institujii care, nu
9tiu, 198 prezinta ROF-ul 9i organigrama 9i face ni9te anunjuri. Vrem sa fie
o pagina web profesionista care sa fie de promovare a acelui loc, adica
noi vrem sa atragem turi9ti acolo, vrem sa facem tur virtual. §i asta Tneleg
ca implica ni9te costuri mai mari 9i de design 9i apoi de mentenanla.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Deci include 9i mentenanja? Asta era urmatoarea Tntrebare.
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Doamna Simion $tefania – Director Administratia Parcul Natural
vacare9ti

Da.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Daca include 9i mentenanja, pot sa injeleg.

Doamna Simion $tefania – Director Administratia Parcul Natural
vacare9ti

Tot. §i design, 9i proiectare, 9i mentenanji. Da.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

§i banuiesc ca acesta ar fi un cost maxim, nu? Pentru aceasta
pagina a institujiei.

Doamna Simion $tefania – Director Administratia Parcul Natural
vacare9t i

Este un cost rezonabil pentru ceea ce ne dorim. Daca se considera
ca este foarte mare sau, injeleg ca pentru pagina web se face in limita
dorinjelor clientului.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Doamna Mure9an, aveji o Tntrebare legata punctual de asta?

Doamna Consilier Mure9an Manuela

Da. Mulji dintre noi lucram Tn multinajionale, unii lucram 9i-n
marketing. §tim exact cat costa o pagina. Nemuljumirea mea este 9i o
spun in direct, in calitatea Dvs. de director nu va puteji prezenta Tn faIa
noastra sa spLIneji nu 9tiu exact despre ce este vorba, injeleg ca, am
injeles, se pare ca. Pe de o parte. Deci daca eu la mine la job eu m-a9 fi
dus la 9eful meu 9i a9 fi spus da-mi 10 mii de euro sa fac pagina noua
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pentru site-ul nostru 9i m-ar fi Tntrebat ce vrei sa faci cu banii 98 eu a9 fi zis
nu 9tiu exact dar injeleg ca costa de la 10 mii Tn sus, cred ca mi-a9 fi
pierdut locul de munca. Pe de-o parte. Pe de alta parte, spLIneji despre
turism. Direc jia Cultura invalamant Turism, a venit 9i directoarea executiva
de acolo cu ni9te sume destul de importante pentru turism. Eu vreau sa
9tiu daca v-aji pus de acord. Adica daca Dvs. faceji un site pentru turism,
Turismul face alt site pentru turism 9i tot site-uri peste site-uri, site-uri care
nu au legatura Tntre ele, cred ca mergem Tntr-o direcjie gre9ita 9i aici vreau
sa va mai spun ca eu fiind 9i la Comisia Cultura, m-a9 fi bucurat sa
participaji la 9edinjele de Cultura, sa vedeji ce saituri au 9i cum se chinuie
oamenii a9tia de9i T9i doresc sa transmita piesele de teatru mai ales in
lunile astea 9i cum se filmeaza cu telefonul 9i ce eforturi fac, unul jine
lumina, altul jine camera 9i a9a mai departe 9i cred ca ar trebui cumva sa,
ori sa venim cu Iecjia foarte bine facuta, ori sa avem ni9te pretenjii mai
modeste. Puteti sa va faceji in primul an un site de prezentare 9i cu timpul
daca o sa vedem cate accesari o sa aveti, cat interes va trezi acel site,
dupa aceea il dezvoltam, adica sa nu ne aruncam a9a ca ... in piatra ci sa
facem vazand 9i facand, mai ales daca nu ne pricepem. Deci pe mine
lucrul asta chiar m-a revoltat. Nu doresc raspuns. Muljumesc.

Doamna Simion $tefania – Director Administra jia Parcul Natural
vacare9ti

Eu ma simt nevoita sa va dau un raspuns pentru ca raspund totu9i
oficial Tn faja unei comisii. Nu am spus ca nu 9tiu, am injeles ca, s-ar putea
sa. Pentru achizijionarea acestor servicii, noi va trebui sa facem o
procedura de achizijie publica. Nu lucrez Tntr-o multinajionala unde ma
duc la 9eful meu 9i ii cer ni9te bani sa vedem ce-o sa fac cu ei. Fiecare
ban cheltuit pentru achizijionarea acestui serviciu va fi justificat din punctul
de vedere al legii privind achizijiile publice 9i necesitatea lui va fi foarte
clar expusa Tn referatele de necesitate 9i celelalte documente care se vor
Tntocmi Tn procedura. Nu avem neaparat un motiv pentru care sa cream
site-uri comune sau alte proiecte comune cu institujiile care !in de Direcjia
de Cultura deoarece noi ne dorim, acest site va fi dedicat Parcului Natural
vacare9ti, nu va fi dedicat turismului Tn Bucure9ti. N-am vrut sa spun ca
vom atrage turi9ti Tn Parcul Natural vacare9ti, doamna consilier, eu despre
asta vorbesc aici, nu vorbesc despre promovarea municipiului Bucure§ti
ca destina jie turistica. Eu vorbesc acum Tn numele Administrajiei Parcul
Natural vacare9ti.. .
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Doamna Consilier Mure9an Manuela

Eu nu am pus nicio secunda la Tndoiala ca ceea ce veji face nu va fi
perfect legal 9i foarte bine documentat. Eu v-am spus numai ca atunci
cand folosim banul public, sa ne gandim un pic daca dorim un site de 10
mii de lei, 100 mii de euro, 1 milion de lei, de ce-I vrem de suma asta, in
situajia in care altii nu au bani nici macar pentru platit facturile? Deci mie
mi se pare o suma extrem de mare.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Haideji sa Tncheiem discu jia cu site-ul, va rog frumos, sa putem trece
mai departe. Eu nu 9tiu daca suma este mare sau nu, Tnsa cu siguran@
daca cuprinde 9i mentenan Ia, s-ar putea sa se apropie de realitate.

Mai avem o Tntrebare legata de angajari. va felicit ca aji reu9it sa
scoate li la concurs posturile de execu jie din cate am injeles. cand estimaji
ca se Tnchide acest proces 9i vom avea de exemplu rangerii? Fiindca am
vazut ca aveji inclusiv buget de training pentru ace9tia. Care ar fi
calendarul concursului?

Doamna Simion $tefania – Director Administrajia Parcul Natural
vacare9t i

Rezultatele finale ar trebui sa le anun Iam pe data de 14 maRie.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

§i angajarile efective, deci oamenii care vin la munca?

Doamna Simion $tefania – Director Administra jia Parcul Natural
vacare9ti

Daca bugetul este operajional pana atunci, contractele de munca se
Tncheie relativ repede.
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Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

§i legat de colaborarea cu sectorul 4? Aveji feedback pe zona
aceasta? Scuze ca va ’Fntreb lucruri care nu au legatura cu bugetul, dar
cred ca toli colegii sunt interesaji de subiect.

Doamna Simion $tefania – Director Administra jia Parcul Natural
vacare9ti

Ma bucura Tntrebarea deoarece colaborarea funcjioneaza foarte
bine. Am facut o prima acjiune de igienizare a parcului. Acolo exista foarte
multe de9euri. Am reu9it sa ducem o parte dintre ele cu societatea de
salubrizare a Sectorului 4 si cu voluntarii asociatiei Parcul Natural

vacare9ti. Vom continua evident. Acjiunile de igienizare trebuie sa devina
ceva permanent, nu ceva punctual. De asemenea am perfectat o
colaborare cu sectorul 4 pentru serviciile de paza ale parcului, exista o
colaborare Tntre Politia Locala a Sectorului 4 stii Politia Locala a
Municipiului Bucure9ti care deja patruleaza impreuna exteriorul parcului.
Pentru interiorul parcului nu exista o competen@ specializata a celor doua
institu Pi. Competen}a va apar{ine agenjilor de teren, rangerilor pe care Ii
vom angaja noi, dar 9i aceasta paza a exteriorului este foarte importanta
deoarece din exterior sunt destul de multe presiuni asupra parcului. Ne
propunem pe termen scurt tot Tmpreuna cu sectorul 4 sa Tncepem actiunile
de Tntocmire a planului de management pentru parc, vom anunja in
momentul Tn care acestea vor fi, adica vom duce discutiile catre catre o
concluzie 9i vom demara de asemenea impreuna cu sectorul 4 un concurs
internajional de solu Iii, o procedura, un concurs internajional de solutii
pentru amenajarea parcului.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

§i acest concurs, chiar nu 9tiam de asta, ma bucura ideea, cand ar
trebui sa aiba Ioc?

Doamna Simion $tefania – Director Administra jia Parcul Natural
vacare9ti

Deja deja ar trebui sa publicam pe SEAP in foarte scurt Hmp anunjul.
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Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Excelent. Asta chiar este o veste foarte buna.

Doamna Simion $tefania – Director Administratia Parcul Natural
vacare9ti

E o chestiune de o saptamana, maxim doua.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Bun. Excelent. Cred ca este unul dintre primele astfel de concursuri
de solu Iii organizate Tn ultimii ani de Primaria Municipiului Bucure9ti 9i de
fiecare data cand aud de astfel de concursuri, ma bucura foarte mult.

A9 vrea sa va mai intreb pe partea de incendii, poate nu ar fi o idee
rea sa includeji 91 materiale de stingere a incendiilor sau Tn zona de
organigrama, fiindca 9tiu ca se cheama pompierii 9i este legisla jie pe zona
aceasta 9i le-au stins de fiecare data cand au venit pompierii, dar avand
in vedere ca va exista personal angajat Tn parc permanent, poate nu ar fi
o idee rea ca 9i ei sa aiba ceva la Tndemana sa ... ni9te dotari ca sa poata
interveni cat mai repede cu putin B fiindca vegeta jia respectiva se
Tnlocuie9te Tn timp 9i mai greu. Plus animalele care sufera ?.a.m.d.

Doamna Simion $tefania – Director Administratia Parcul Natural
vacare9ti

Da. Am notat.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Urmeaza sa continuam discu jia aceasta Tn comisia de lunea viitoare,
la ora 2, unde vor fi din nou toate celelalte institu Iii

va muljumesc mult, doamna director.

lau intervenjii de Tncheiere. de la colegi, daca sunt pe calendar sau
pe alte subiecte. Daca nu sunt, ne apropiem de finalul 9edinjei comisiei
noastre de astazi. Voi trimite materialele discutate astazi Tn aten jia
consilierilor generali. Ti muljumesc domnului secretar tehnic al comisiei
pentru susjinere 9i ajutor pentru aceasta organizare. Data viitoare vom
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avea alaturi de noi alji invita Ii. Sper sa nu dureze a9a mai mult de 3 ore
Tntalnirea noastra. Ne revedem Tn mai pujin de o saptamana. Sper sa aveji
o saptamana buna 9i cat mai u9oara. Daca sunt alte interven Iii ale
ceta+enilor care ne urmaresc, va rog sa le trimiteji in aten+ia comisiei pe
adresa emanuel.danca@pmb. ro.

va muljumesc inca o data pentru participare. Mul+umesc colegilor
consilieri care au ramas alaturi de noi pana Ia final 9i au contribuit 9i ne
auzim cu bine peste cateva zile. O saptamana buna sa aveji!

La revedere!

Pre9edinte, Secretar,

Ciceala Ana Maria
Nicotliej3eorge
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