
Proces - verbal al 9edintei Comisiei de Ecologie, protecjia mediului 9i
igienizare din cadrul CGMB din data de 25.02.2022, ora 11 :15

Prezenti: Ciceala Ana Maria, Nicolaie George, Purcarea Sorin,
Gram Anamaria Alina. Muresan Manuela, Florescu Adrian Constantin-

Absenji: Maxim Marius catalin, Stoica loana, Comanici Ancuja
Sorina.

§edinta comisiei se desfa§oara prin mijloace electronice, printr-o
platforma online de videoconferin@, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
94/2020.

Ordinea de zi: punctele de pe ordinea de zi a 9edin jei CGMB.

Au fost invita li sa participe directorii sau rezentanjii directorilor din
cadrul PMB, semnatari ai rapoartelor de specialitate.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Buna ziua.

Bine aji venit la 9edinja de azi. Ordinea de zi est formata dintr-un
singur proiect, cel privind modificarea 9i completarea anexei la Hotararea
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 303/2003 privind
aprobarea Regulamentului pentru organizarea 9i funcjionarea cimitirelor
9i crematoriilor umane 9i abrogarea Hotararii C.G.M.B. nr. 382/2019.
Aceasta ar fi ordinea de zi.

Puteji vota.

Doamna Consilier Mure$an Manuela

Votez „pentru”.

Asistent comisie

Cu votul doamnei Mure9an sunt 6 voturi pentru.
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Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Bun. Perfect. Muljumesc.

lar acum pe proiectul de hotarare propriuzis, care a venit pe
ordinea de zi suplimentara. Deci singurul proiect. iI citesc. Proiect de
hotarare privind modificarea 9i completarea anexei la Hotararea
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 303/2003 privind
aprobarea Regulamentului pentru organizarea 98 funcjionarea
cimitirelor 9i crematoriilor umane 9i abrogarea Hotiririi C.G.M.B.
nr. 382/2019. Se modifica 9i se completeaza punctele 6, 7, 8, spLIne in
primul articol din lista ... atribuiri, utilizari temporare 9i tarife, ce vor fi
practicate Tn cimitirele 9i crematoriile umane 9i lista aceasta face parte
din regulamentul de organizare 9i func+ionare a cimitirelor. Celelalte
prevederi raman neschimbate 9i Tn anexa sunt taxele care se schimba cu
tarifele anuale respective. Daca sunt alte intrebari pe acest proiect de
hotarare din partea colegilor. Daca nu sunt, va propun sa votam.

Asistent comisie

Puteji vota.

Doamna Consilier Mure9an Manuela

„Pentru”.

Asistent comisie

6 voturi pentru cu doamna Mure9an.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

O.K. va muljumesc mun, colegi. ’imi pare Mu ca din pacate, Tn mod
ironic sau nu, avem 9i acest proiect de hotarare astazi pe ordinea de zi,
avand Tn vedere situajia din Ucraina, dar a9 vrea sa va spun ca luni, sa
va reamintesc ca luni avem Ia ora 2 alta 9edin@ a comisiei de mediu Tn
care vom dezbate din nou bugetul de mediu propus pentru Direcjia de
Mediu, Direcjia Investijii, Directia ONG-uri 9i celelalte subordonate de
mediu Tmpreuna cu invitajii din partea ONG-urilor 9i aIji cetajeni. Cu
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acest reminder, va doresc o zi buna 9i sa avem spor la 9edinjele care
u rmeaza .

La revedere!

Declar sedinta Tnchisa.

Pre9edinte,

Ciceala Ana Maria

Secretar,
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