Proces - verbal al ședinței Comisiei de Ecologie, protecția mediului și
igienizare din cadrul CGMB din data de 28.02.2022, ora 14

Prezenți: Ciceală Ana Maria, Nicolaie George, Purcărea Sorin, Gram
Anamaria Alina, Mureșan Manuela.
Absenţi: Florescu Adrian Constantin, Maxim Marius Cătălin, Stoica
Ioana, Comănici Ancuţa Sorina.
Ședința comisiei se desfășoară online, printr-o platformă de
videoconferință, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 94/2020.
Ordinea de zi: Dezbatere buget de mediu şi protecţia animalelor cu
ONG-uri si cetăţeni.
Au fost invitaţi la această sedinţă reprezentanţi din partea ONGurilor.
Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Bună ziua.
Mulţumesc foarte mult pentru prezenţă colegilor. Înţeleg că suntem
şi live pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti. Vă mulţumesc de
participare, inclusiv celor care ne urmăresc şi domnilor directori din
Primăria Municipiului Bucureşti. Încep această şedinţă prin a vă propune
colegilor din comisie să votăm ordinea de zi a şedinţei noastre şi anume o
a treia dezbatere a bugetului de mediu şi protecţia animalelor în cadrul
comisiei, de data aceasta împreună cu ONG-urile şi cetăţeni interesaţi.
Am mai avut două astfel de şedinţe împreună cu dumnealor, înţeleg că
astăzi au dat curs invitaţiei nostre 7 reprezentanţi ai ONG-urilor, deci e o
prezenţă mai mică decât cea din dăţile trecute şi vă mulțumesc încă o dată
că sunteți alături de noi astăzi. Ştiu că este un moment special pentru toată
lumea din această parte de planetă, însă bineînţeles trebuie să încercăm
să ne facem treaba în continuare cu perseverență cât de bine putem, în
paralel cu eforturile pe care le fac bucureştenii și românii de ajutorare a
vecinilor noștri din Ucraina și a refugiaților care vin zilele aceastea inclusiv
în capitala noastră. Bun.
Așadar, vot pe această ordine de zi, vă rog domnule asistent.
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Asistent comisie
Doamna preşdinte, vreau să vă spun că sunt în sală prezente mai
multe persoane faţă de ce vedeţi Dvs. online. Este doamna director Hristu,
doamna director Bardan şi mai este doamna Celina Rusu.

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Da. Doamna Bardan este din partea?

Asistent comisie
Tot de la Direcţia Investiţii.

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Corect, da. Mulţumesc.
Aşadar puteţi să iniţiaţi procedura de vot pe ordinea de zi, pentru
colegi. Eu voi vota verbal fiindcă nu am intrat în şedinţă şi online decât ,,,
de fapt nu ştiu dacă mi se afişează aici în aplicaţie votul, votul meu este
pentru ordinea de zi. Rog, de asemenea, numai colegii care sunt membri
ai comisiei să voteze, cei 5 prezenţi. Cred că am reuşit şi eu să votez
online acum.

Asistent comisie
Sunt 5 voturi pentru. Cu unanimitate de voturi, a fost aprobată
ordinea de zi, doamna preşedinte.

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Perfect. Vă mulţumesc mult. Aşadar, putem să începem discuţia
noastră. În primul rând vă anunţ ordinea în care vom proceda cu discuţiile
pe instituţii şi subordonate. Mai întâi vom avea Direcţia de Mediu, apoi
Direcţia Relaţia cu ONG-uri, Direcţia de Investiţii, Administraţia Parc
Natural Văcăreşti, urmează ALPAB, ASPA, Administraţia Zoologică şi în
ultimul rând Centrul de Protecţia Plantelor. Deci aceasta este ordinea pe
instituţii. Pentru participanții invitați la Comisie, vreau să vă fac un rezumat
cu ceea ce s-a mai întâmplat pe discuțiile de buget de când ne-am văzut
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ultima dată în această comisie, în luna ianuarie, dacă nu mă înșel pe 20
ianuarie și anume am transmis mai departe solicitările dumneavoastră din
cadrul celor două ședințe de comisie precum şi celelalte discuții care au
avut loc cu privire la bugetul privind aplicarea legii 350/2005 de fonduri
nerambursabile și calendarul respectiv așa cum am agreat, am primit de
asemenea, noi, în discuțiile cu primarul general, la care am fost invitați la
începutul lunii februarie, o serie de documente și de explicații cu privire la
bugetele pe care le-ați văzut afișate acum aproape două săptămâni de
către primarul general în dezbatere publică, așadar de exemplu bugetul
ALPAB și bugetul Direcției de mediu sau al celorlalte subordonate după
cum probabil ați putut observa, din bugetul publicat de primarul general,
au fost modificate, unele dintre ele substanțial, cel mai mult bugetul
ALPAB față de cele discutate cu dumneavoastră în luna ianuarie, mai
precis de exemplu la ALPAB din 200 de milioane RON cerute au fost
aprobat în jur de 93 ... aprobate încă nu, dar publicate în dezbatere publică
de primarul general în jur de 93 de milioane RON, cu siguranță mai mult
decât anul trecut pe execuție când au fost aprobaţi, când au fost cheltuiți
din câte îmi amintesc 61 de milioane de lei, dar mult mai puțin decât nota
de fundamentare și bugetul care a fost cerut în luna noiembrie de către
aceștia. Pe de altă parte, au avut loc, cum spuneam, aceste discuții și în
cadrul comisiei noastră de mediu de săptămâna trecută am avut o comisie
de mediu a cărei înregistrare o puteți găsi pe saitul primăriei generale ca
și toate celelalte, în care am discutat împreună cu toate aceste instituții pe
care le vedeți și astăzi în discuția noastră prezente, bugetele dumnealor
rectificate, deci am discutat pe baza noii propuneri bugetare de care vă
aminteam a primarului general. Și așa cum am promis, aceasta este noua
discuție cu dumneavoastră în urma acestor bugete rectificate. Ca reguli
de desfășurare a ședinței de astăzi, v-aş ruga să vă înscrieți pe chatul
discuției cu înscriere la cuvânt și voi da cuvântul în ordinea înscrierilor,
deoarece consilierii generali au avut posibilitatea în comisia noastră să
pună aceste întrebării săptămâna trecută, nu voi acorda ordine de
prioritate acestora ci voi lua toate înscrierile la cuvânt în ordinea în care
vin ele, pe chat-ul şedinţei. De asemenea, pentru a putea face procesul
verbal al ședinței noastre cât mai transparent și să se întocmească cât
mai repede, vă rog frumos atunci când luați cuvântul în ședința de astăzi
să precizați numele și organizația pe care o reprezentați. Bun. Apoi alte
puneri în temă pe discuțiile care au avut loc în comisie sau la dezbaterile
cu primarul general, vor avea loc punctual pe instituția respectivă, ca să
nu fac un expozeu foarte îndelungat la începutul şedinţei. Mai fac o
singură precizare. Am pus pe chat-ul discuției acel link de Drive în care
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am încărcat documentele anonimizate pe care le-am primit în atenția
comisiei de la ALPAB și Direcția de Mediu și Direcția Relația cu ONG-uri
și deci aceste fundamentări sunt cât de cât la zi, mai ales cea de la ALPAB,
pentru ALPAB, veţi observa că aceștia au făcut ... din comisie cu noi de
săptămâna trecută rectificări pe bugetul lor în urma solicitărilor respective,
multe dintre ele au fost observații care veneau în fapt şi au fost preluate
din discuţia cu dumneavoastră din 12 ianuarie, când am avut o primă
discuție împreună cu reprezentanții societății civile pe tema aceasta și au
fost din câte mi-am putut da seama, fiindcă a venit abia astăzi adresa
rectificată de la ALPAB integrate, acele cereri în descrierile de la liniile
bugetare respective, dar haideți sau nu mai pierdem timp.
Aș începe discuția și ordinea de zi așa deci prima este Direcția de
Mediu. Din partea Direcţiei de Mediu este alături de noi doamna director
Chirița, cred că am văzut-o mai devreme.

Doamna Director executiv Chiriţă Mihaela – Direcţia de Mediu
Da. Bună ziua.

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Bună ziua, doamna director şi bine aţi venit. Pentru Dvs. nu ştiu dacă
există întrebări, deocamdată nu există înscrieri la cuvânt.

Doamna Director executiv Chiriţă Mihaela – Direcţia de Mediu
Modificări nu au fost şi de la prima şedinţă pe care am avut.o cu
ONG-urile şi cu societatea civilă. Alte modificări nu au intervenit, excepţie
propunerea doamnei Gram unde aşteptăm răspuns de la domnul primar.

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Aşa este. Oricum, ca procedură. probabil că toate schimbările care
vor surveni la aceste bugete, se vor face în urma unor amendamente, nu
știu dacă există altă procedură în momentul acesta disponibilă juridic. Aș
preciza ca o punere la curent a domnilor invitații că discuţia acum pe
bugetul Direcției de Mediu se duce în ideea de a suplimenta sau da a
întregi bugetul acela de comunicare pe tema poluării în București, a fost
și este o solicitare din partea doamnei consilier Gram și a grupului USR
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de a face, de a suplimenta acel buget cu o sumă mai mare și cu anumite
acțiuni punctuale. Nu știu dacă există întrebări pe tema aceasta sau dacă
nu vrea doamna consilier Gram să precizeze ceva pe tema aceasta, n-aş
insista, sper și eu să putem suplimenta acest buget printr-un amendament
și cu susținerea întregii Comisii de Mediu și susținerea Consiliului General,
e o idee extraordinară să putem să facem această campanie anul acesta.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Mulțumesc mult. Nu vreau să intru în detalii. Am ţinut legătura cu
doamna director şi aşteptăm răspunsul primarului general şi sperăm să se
facă printr-un amendament includerea bugetului pentru campania de
conştientizare cu privire la nivelul de poluare din Bucureşti şi cu privire la
efectele novice asupra sănătăţii noastre. Mulţumesc.

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Bun. Mulţumesc mult, doamna Gram. În cazul acesta, îi mulţumesc
doamnei Chiriţa că a fost alături de noi astăzi. V-aş ruga să mai rămâneţi,
dacă se poate şi pentru celelalte discuţii.
Bun. Urmează Direcţia Relaţia cu ONG-uri. Sunt alături de noi
doamna Rusu şi doamna director Gabriela Andrei. În primul rând, vreau
să-mi cer scuze doamnei director Andrei fiindcă săptămâna trecută, după
ce am citit documentele pe care le-au transmis în atenţia comisiei noastre,
reieşea că ele au fost transmise către cabinetul primarului în luna
decembrie. V-aş ruga să ne spuneţi dacă există un buget la zi după
discuţiile cu noi şi cu primarul, de săptămâna trecută şi ca să fac şi o
aducere la zi pentru invitaţi, iniţial fuseseră ceruţi de către Direcţia Relaţia
cu ONG-uri în decembrie, deci înainte de discuţiile din comisie cu Dvs.,
1,4 milioane de lei pentru linia bugetară privind fondurile nerambursabile
şi 4 milioane de lei pe bugetare participativă, am înţeles că în bugetul
publicat de către primarul general nu se mai regăseşte bugetarea
participativă anul acesta şi în acelaşi timp se regăseşte acea sumă pentru
fondurile nerambursabile, 1,4 milioane de lei. Reiterez, cerinţa noastră
este de 4 milioane de lei a comisiei şi chiar dacă nu a existat un vot pentru
asta, dar nu s-a opus niciunul dintre consilieri membrii ai comisiei şi de
asemenea grupului USR. Doamna director, încă o dată, vă rog să primiţi
scuzele mele pentru discuţia de săptămâna trecută. În acelaşi timp, v-aş
ruga să-mi spuneţi dacă puteţi să veniţi cu un buget la zi, modificat pe
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zona aceasta? Adică şi din documentele Dvs. reiese că tot aceleaşi sume
sunt alocate pe ... documentele semnate.

Doamna Director executiv Andrei Alina – Direcţia Relaţia cu ONGuri
Bună ziua.
Nu e nevoie de scuze. Ideea e să colaborăm cât mai bine şi să
implementăm proiectele cu succes. Bugetul a rămas acelaşi pe care l-am
discutat şi săptămâna trecută şi acum în timp ce o ascultam pe doamna
director de la Mediu, ne gândeam că puteam face şi noi acelaşi lucru, să
cerem aprobare din partea primarului General pentru suplimentarea
bugetului pe finanţările nerambursabile pe 350 iar în cazul în care totul
este de acord poate facem amendament și suplimentăm suma așa cum
ați propus și dumneavoastră. Cam asta ar fi soluția la acest moment sau
fără această adresă către cabinet primar ci doar prin amendamente în
Consiliul General.

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Bun. Dacă pute trimite sigur această adresă, v-aș fi cu toții
recunoscători și o să trimitem și după ședința de astăzi către
dumneavoastră și către cabinetul primarului aceeași solicitare, tocmai ca
să fie și în scris solicitarea respectivă. Am totuși întrebarea în momentul
acesta la bugetare participativă, a rămas zero? Sau? Fiindcă din acte
rezultă că sunt tot 4 milioane acolo alocați.

Doamna Director executiv Andrei Alina – Direcţia Relaţia cu ONGuri
Asta văd și eu, am studiat. Aş ruga-o pe doamna Jugureanu, ar
putea să ne spună dumneaei, că şi noi, de la Economic avem această
informaţie că a rămas zero.

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Doamna Jugureanu? Este alături de noi. Bună ziua.
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Doamna Director general Jugureanu Emanuela – Direcţia Generală
Economică
Bună ziua.
Da, această sumă nu a intrat în propunerea de buget. După mai
multe analize, ordonatorul principal, pentru a putea face un buget
echilibrat, a diminuat în mai multe zone sumele şi bugetarea participativă,
cea propusă de 4 milioane către Direcţia Relaţia cu ONG-uri nu este
prevăzută în proiectul de buget.

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Bun. Mulţumesc pentru lămuriri. Dar bugetarea de 1,4 milioane este.
În prezent.
Doamna Director general Jugureanu Emanuela – Direcţia Generală
Economică
Da, da, da.

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
A rămas. Deci pe aceasta dorim să o suplimentăm şi în aceaşi timp,
noi nu am discutat acest subiect de bugetare participativă în cadrul
comisiilor care au avut loc, asta ar fi a cincea în care discutăm bugetele
repsective, dar îmi exprim recomandarea şi în calitate de consilier
municipal pe toate subiectele cum ar veni, să păstrăm totuşi o sumă. Anul
trecut au fost 2 milioane de lei pe bugetare participativă, aş vrea totuşi să
continuăm acest proiect, nu ştiu care este suma relevantă, poate nu 4
milioane, dar 2 milioane sau măcar 1 milion de lei, cred că ar fi oportun să
avem şi aici o suplimentare pe sumă, chiar dacă nu am discutat proiectul
acesta până acum, însă cumva colateral am aflat de el în comisie. Deci
asta ar fi procedura să înţeleg. După comisie vom trimite din partea
noastră o informare, o cerere scrisă către cabinet primar şi către Dvs. la
Direcţia Relaţia cu ONG-uri, prin care vă cerem să suplimentaţi această
sumă, grupul USR de asmenea va solicita acest amendament şi sper să
avem cât de curând un răspuns.
Dacă nu mai sunt alte intervenţii pe zona de buget aici la Direcţia
Relaţia cu ONG-uri, colateral pe acest proiect pe legea 350, am primit din
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partea Funaţiei Comunitare Bucureşti o serie de comentarii în scris cu
privire la regulamentul acela de concurs. Încă nu l-am transmis mai
departe, dar îl voi transmite si către dumneavoastră să îl aveţi, aş vrea ca
împreună cu colegii din comisie şi cu ceilalţi colegi consilieri să venim
poate cu o variantă comună de amendamente la regulament, aşa cum am
stabilit ultima dată, el trebuie să stea în dezbatere publică 30 de zile din
momentul în care este propus şi apoi vine la vot din câte ştiu în Consiliul
General ca o hotărâre de modificare a hotărârii iniţiale de adoptare a
regulamentului. Aş vrea să avem această propunere de amendare cât mai
curând cu putinţă, în speţă şi aşa suntem în afara calendarului propus
iniţial pe zona de buget, deja dacă am putea să intrăm în dezbatere publică
cu aceste schimbări, poate cu adoptarea bugetului, la şedinţa din martie,
început de aprilie chiar, ar putea fi adoptate şi concomitent publicate
anunţuri de participare, nu ştiu dacă mă înşel din nou pe calendar, doamna
director Andrei.

Doamna Director executiv Andrei Alina – Direcţia Relaţia cu ONGuri
Aşa e. Aveţi dreptate. V-aş propune să avem o şedinţă mai
restrânsă, eventual cu o parte din membrii societăţii civile, să discutăm
punctual pe fiecare subiect sau în cadrul acestei şedinţe dacă consideraţi
că este necesar, numai că mi se pare că e o discuție foarte amplă.

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Da, e o discuție mai tehnică, dar sunt dispusă să organizăm o astfel
de discuţie mai restrânsă cu cei care doresc să aducă amendamente de
fapt regulamentului, astfel încât şi noi consilierii să putem să ne formăm o
părere despre acel amendament şi să contribuim şi noi la ele dacă suntem
interesaţi. Sigur, am notat şi vom organiza o discuţie cât mai repede cu
putinţă. Dar în dezbatere publică de fapt ele sunt propuse de către primar
sau de către Dvs.?

Doamna Director executiv Andrei Alina – Direcţia Relaţia cu ONGuri
De către domnul primar general ar trebui. Bineînţeles dacă ar trebui
să facem documentaţia, dacă picăm de acord pe anumite modificări care
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pot fi făcute sau nu, iar după aceea o să înaintăm primarului general şi o
să punem în dezbatere publică. Ca şi un proiect de hotăre normal.

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Da. Am înţeles.
Este o înscriere la cuvânt. Doamna Gram. Înţeleg că şi Dvs. susţineţi
să rămână bugetarea participativă în buget.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Da. Doar atât vroiam să spun că şi eu susţin şi că mi se pare o
greşeală să nu menţinem un buget, chiar şi cel care a fost anul trecut, tot
e bine să menţinem un buget pentru cetăţeni, să se implice, să propună
proiecte şi să le putem da resursele financiare necesare pentru ele.

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Exact. Bun.
Doamna Cristina Văileanu de la Fundaţia Comunitară Bucureşti este
alături de noi şi ne spune că şi dumnealor consideră important să se
păstreze proiectul. Vă rog, doamna Văileanu.

Doamna Văileanu Cristina – Fundaţia Comunitară Bucureşti
Asta vroiam să spun, că ar fi important, credem, să se păstreze
proiectul de bugetare participativă. Ştim că au fost anumite probleme, dar
credem că e important să vedem cum poate fi îmbunătăţit ca să devină şi
mai participativ, dar cred că ăsta nu este un motiv să fie exclus. Chiar ar
fi cumva păcat. Iar la mecanism, cu siguranţă putem lucra împreună să
vedem cum poate fi îmbunătăţit ca să devină cât mai participativ.
Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Exact. Sunt de acord şi eu cu Dvs.
Şi doamna Alma Cazacu de la Grow Up Romania scrie pe chat că
şi dumneaei susţine să rămână o suimă pentru bugetarea participativă şi
pentru a nu fi probleme per fiecare proiect ajustări de sume. Nu doreşte
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să ia cuvântul. Însă întradevăr aceste sume, chiar dacă ele sunt cerute
iniţial în procesul de bugetare participativă şi apoi proiectele care câştigă,
vor avea bineînţeles din buget suma respectivă, sigur că sumele pot fi
ajustate. Nu cred că există un impediment în acest sens, legal, dar mă
poate corecta doamna director Jugureanu dacă greşesc.
Aşadar, dacă nu mai sunt înscrieri la cuvânt, vă propun să trecem
mai departe. Urmează Direcţia Investiţii. Înţeleg că este doamna director
Hristu împreună cu noi acum în sală. O rog să vină la pupitru sau la
prezidiu pentru a putea să ia cuvântul.

Doamna Director general Hristu Mădălina – Direcţia Generală
Investiţii
Bună ziua.

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Bună ziua şi mulţumim foarte mult pentru participare în comisie
astăzi. Ca o informare pentru cei care sunt invitaţi astăzi alături de noi,
săptămâna trecută nu am avut o discuţie în comisie cu Direcţia Investiţii,
aşa că o vom purta astăzi, inclusiv pentru colegii noştri dacă doresc să
adreseze întrebări. Eu notasem o singură întrebare pentru săptămâna
trecută pentru dumneavoastră, avea legătură cu proiectul de la Glina,
unde nu ştiu dacă dumneavoastră aveți un status legat de asta și un
calendar pe cum va înainta proiectul anul acesta, dar aș mai face o
remarcă. Au fost niște sume care poate în decursul anului se vor muta la
Direcția Investiții în funcție de ce decide executivul de la ALPAB, ar fi podul
acela de la Parcul Tineretului și reabilitarea lui, mai sunt și locurile de joacă
unde știu că s-a discutat dacă face ALPAB sau Direcția de Investiții acel
proiect, însă și mai sunt câteva, însă la Dvs. din ce s-a discutat până acum
încă a mai rămas din câte știu podul de la Cișmigiu, podul mare din
Cișmigiu și de asemenea SF-ul de la parc Vitan, nu mă refer la toate
proiectele de mediu, poate dacă dumneavoastră doriți să faceți o
prezentare scurtă cinci minute pe aceste proiecte, ca să fim toți la curent
cu ele dar am discutat foarte punctual cum spunem în comisie până acum
pe zona aceasta, iar pentru, din nou pentru invitați, deci proiectele
deocamdată de investiții pentru locurile de joacă și schimbarea lor și de
asemenea acel de la Pod Parc Tineretului, care puteau să fie prinse la
investiții și au fost prinse de fapt dublu și la investiții și la ALPAB bugetele
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inițiale, momentul acesta sunt prinse la ALPAB şi le vom discuta acolo
despre ele. Vă rog doamna director Hristu.

Doamna Director general Hristu Mădălina – Direcţia Generală
Investiţii
Ce pot să vă spun despre podul Cișmigiu este că imediat ce se va
vota bugetul, vom demara realizarea acestei investiții, pregătirea
prealabilă este făcută, noi avem toate documentațiile la zi, indicatori
aprobați, urmează ca pe procedura internă să transmitem invitațiile și toate
cele necesare pentru a contracta partea de consultanță și partea de
investiție de construcții montaj, două dintre companiile noastre. Totul
depinde numai de data votării bugetului. Am estimat că undeva într-un
termen de două trei săptămâni de zile după aprobarea acestuia să fim și
noi gata să dăm ordinul de începere având în vedere și faptul că am
verificat, autorizația de construcție este valabilă, în termen, nu așteptăm
decât acest buget. Referitor la SF Parc Vitan, îl vom scoate în piață, avem
o corespondență cu Primăria Sectorului 3, în schimb este o situație acolo
juridică. Sperăm să o rezolvăm. Am transmis și către direcția noastră
juridică informare cu privire la stadiul stadiul, la teren, la situația juridică a
acestui teren, cei de la Sectorul 3 nu vor să ni-l restituie, vom avea o
acțiune în evacuare probabil, dar asta nu ne împiedică să facem SF-ul,
până la urmă noi suntem proprietari, vom merge în paralel cu ambele
acțiuni și în momentul în care vom reuși să eliberăm terenul de sarcini,
vom considera că putem demara și pregătirea celorlalte documentații.
Referitor la impactul asupra mediului al proiectelor din Direcția
Generală de Investiții, o să enumăr câteva, nu sunt toate cu impact major
în acest moment, sunt proiecte în derulare, dar sperăm că vom avansa
anul acesta, mai ales pe proiectul de pe Prelungirea Ghencea unde avem
și buget, este un proiect major pe infrastructură și el cumva va asigura
reducerea timpilor de staționare în trafic, automat poluare, noi mai avem
și niște proiecte de extindere de rețele de tramvai, de troleibuz, mai avem
și amprizele pe anumite bulevarde, în felul acesta intenționam să mai
creăm niște benzi unice față de cele existente, sunt solicitate, chiar este o
solicitare de mediu din partea Direcției parcă, nu știu foarte sigur în
momentul ăsta, cred că aceste benzi unice avantajează totuși persoanele
care merg în tramvaie și autobuze, pe acolo nu pot circula și mașinile. Mai
avem 200 de suporți de biciclete pe autobuzele regionale care sunt chiar
și cu buget alocat 50000 de RON, vom avea o..., inițial s-a considerat a se
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demara un proiect pilot, dar totuși nu sunt foarte mulți suporți și vom merge
pe toate autobuzele regionale care vin pe rutele din Sectorul Agricol Ilfov
către București, instalarea acestor suporți de biciclete pentru ca
persoanele care, poate circulă cu bicicletele prin București, să poată să și
le să și le aducă și cu autobuzul nu numai în portbagaj și apoi să îți lase
mașina, avem bineînțeles cele 17 park and raid-uri, am identificat locațiile,
săptămâna trecută am fost și pe teren, am luat punctele stereo, vom veni
cu ele și în Consiliul General pentru o colaborare între noi și Consiliul
Județean Ilfov, aceste park and ride-uri sunt foarte necesare și pentru
trenul Metropolitan și pentru rețelele radiale și pentru rețelele de biciclete,
cumva sunt absolut necesare pentru degrevarea traficului din București,
mai avem un master plan de biciclete pe care l-am finalizat chiar acum
două săptămâni, urmează să-l punem în dezbatere publică, am lucrat
patru luni la el împreună cu toate celelalte primării de sectoare, am avut
un grup de lucru care a funcționat bine, este primul rezultat între noi și
sectoare, chiar toate sectoarele, mai avem și alte grupuri de lucru, în
fiecare zi avem câte un grup de lucru cu care ne întâlnim dar vă voi anunța
acum în privința rezultatelor imediat ce vom obține câte un produs.
Referitor la masterplan, avem în primul rând proiectul acela care este pe
AFM, am reuşit să-i convingem pe cei de la AFM să ne mai sprijine cu
prelungirea lui, am adiţionat contractul, l-am prelungit şi anul acesta, 2022
pentru 40, mai sunt 3 tronsoane de fapt, 30 şi ceva de Km, ăsta este un
proiect care este cu contracte semnate, mai avem în pregătire acum 70
de km împreună cu managementul traficului, PMUD-ul, toate pistele care
sunt incluse în PMUD și vroiam să depunem pe PNRR şi pe AFM din nou
anul acesta, am vrea să includem în SIDU toate celelalte trasee pe care
le-am identificat în urma acestui grup de lucru împreună cu sectoarele,
avem undeva 1000 de km cu totul, bulevarde principale și străzi secundare
sunt undeva 600 de km pe care îi va trebui va trebui să îi facă PMB-ul,
restul pe străzi secundare vor fi ai sectoarelor, așa am stabilit să împărțim,
așa am stabilit să și depunem fiecare unde va identifica surse de finanțare,
dar ca să nu ne trezim că noi mergem cu anumite piste pe o parte, ei vin
pe partea cealaltă, în felul ăsta ne-am sincronizat, pistele merg dintr-o
parte şi se termină unde trebuie și se întâlnesc și cu cele din sectoarele
vecine, sunt o continuare, iar masterplanul care a rezultat în urma
discuțiilor va fi pus în dezbatere publică timp de o lună de zile și iar apoi
fiecare își va face partea de studiu de fezabilitate la nivelul sectorului, noi
la nivelul PMB-ului și partea de proiect tehnic și ce va mai urma.
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Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Felicitări pentru acest masterplan. Când va fi pus în dezbatere
publică?

Doamna Director general Hristu Mădălina – Direcţia Generală
Investiţii
Mulţumim. Cred că săptămâna viitoare. Vă vom anunţa înainte. Va
fi o comunicare a domnului primar probabil sau a Direcţiei de Presă.

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Perfect. Voiam să vă întreb, pe Glina, proiectul acela ...
Doamna Director general Hristu Mădălina – Direcţia Generală
Investiţii
Este la Direcţia de Fonduri Europene.
Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Avem o înscriere la cuvânt pentru podul mare din Cişmigiu, doamna
Andra Lazăr de la Grupul de Iniţiativă Civică Cişmigiu. Vă rog, doamna
Lazăr.

Doamna Lazăr Andra – GIC Cişmigiu
Bună ziua tuturor care ne ascultă azi. Eu aş fi vrut să întreb aşa: sau luat autorizaţii pentru demararea lucrărilor, dar vroiam să întreb,
Direcţia de Investiţii continuă pentru Cişmigiu cu PUZ-ul ca să se poată
face şi pe alte zone diverse modificări, respectiv datorită acestui PUZ nu
poate luat autorizaţie, să refacă locurile de joacă şi după câte îmi aduc eu
aminte, Direcţia de Investiţii trebuia să continue PUZ-ul Cişmigiu.

Doamna Director general Hristu Mădălina – Direcţia Generală
Investiţii
Da. Ne-am dorit foarte mult acest proiect, să-l finalizăm, nu numai al
Cişmigiului ci şi al Herăstrăului şi al Carolui, din păcate cei de la ALPAB
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au un proiect în implementare, Direcţia Juridic nu ne-a permis preluarea
acestui proiect, în afară de acest lucru, mai este o problemă, Puz-urile
acestea au ieşti din termenele lor de execuţie, va trebui găsită o soluţie
juridică, probabil predat parţial, nu s-au sistat, nu s-a prelungit prin act
adiţional şi e o situaţie foarte complicată acolo, ele sunt realizate într-o
anumită fază, urmând ca celelalte faze să se liciteze sau să se contracteze
separat, este vorba numai de Juridicul celor de la ALPAB. Noi aici la nivelul
PMB, după ce am avut cred că 3 luni corespondenţă cu ALPAB-ul şi
Direcţia Juridică, n-am putut să găsim o soluţie juridică, inclusiv cu punct
de vedere de la ANAF, soluţie prin care întradevăr să preluăm
documentaţiile de acolo, să le finalizăm la nivelul PMB, ei neavând la
momentul respectiv buget pentru închiderea acestor documentaţii.

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Voiam să fac precizarea că uitasem să enumăr printre cele care se
suprapuneau proiectele la Direcția Investiții și ALPAB la începutul anului
că în bugetul ALPAB de acum au fost prevăzute sumele dacă nu mă înșel
pentru finalizarea contractelor pe PUZ-uri, adică ca să fie achitată integral,
dar mă poate corecta doamna director Balcu. Am văzut că pe creditele de
angajament erau sumele totale și apoi pe creditele bugetare prevăzute era
diferența de achitat pentru acest an prevăzut în bugetul cu care a ieșit
primarul general acum două săptămâni în dezbatere. Oricum nu știam de
aceste probleme juridice.

Doamna Lazăr Andra – GIC Cişmigiu
Îmi cer mii de scuze, dar cum să pot da nişte aprobări dacă adică
pentru Podul mare din Cișmigiu se pot da autorizații, dar pentru restul
locurilor de joacă sau alte zone în care se... trebuie o intervenție imediată,
nu se pot da aprobări pentru că nu există un PUZ.

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Nu. Staţi puţin. Locurile de joacă, dar aș prefera să vorbim despre
asta când ajungem la ALPAB cumva ca să n-o ţinem pe doamna director
Hristu. Ca idee, locurile sunt prevăzute tot în afara acestor PUZ-uri, de
asemenea ca şi podurile respective şi sunt prevăzute să se realizeze anul
acesta inclusiv execuția, a intervenit o schimbare față de discuția inițială
și când ajungem la acel punct, o vom discuta împreună.
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Dacă nu mai sunt întrebări pentru doamna director Hristu, încă o
dată felicitări pentru proiectul deblocat cu pistele de biciclete și faptul aţi
reuşit să ajungeți la un punct comun de vedere cu cei de la sectoare, cred
că o premieră în zona aceasta de realizare a pistelor de biciclete și sper
din tot sufletul și eu să se poate realiza și în practică, adică să le vedem
executate în ani care vin, și nu știam că e vorba de o mie de kilometri de
astfel de piste de biciclete. Mă bucur şi sigur se pot obține fonduri
europene pentru ele, inclusiv din PNRR din câte știu, dar nu numai.
Bun. Ne reauzim probabil în următoarea Comise de Mediu, doamna
Hristu. O zi bună şi mulţumim de participare.
Urmează acum de la Administraţia Parcul Naturl Văcăreşti, doamna
director Ştefania Simion este alături de noi online. Bună ziua, doamna
director. Deocamdată nu avem înscrieri la cuvânt. Ca o punere la zi cu
ceea ce s-a discutat pe această zonă, pentru invitaţi, am discutat puţin
propunerea de buget a acestora şi au demarat angajările la această
instituţie şi urmează să-şi intre în atribuţie noi angajaţi, am înţeles undeva
la jumătatea lunii martie, ceea ce este o veste excelentă, inclusiv pentru
rangerii care ar trebui să fie acolo. De asemenea, am înţeles că se va
organiza, şi iarăşi mi se pare extraordinar pentru bunele practici de la
Primăria Capitalei, dar şi pentru acest parc, se va organiza un concurs de
soluţii de arhitectură şi vor fi prevăzuţi în buget şi bani pentru a vedea care
este soluţia pentru acces în parc, dintr-un loc, două sau patru în parc. Am
spus foarte pe scurt, dar o las pe doamna director până se înscriu pe chat
ceilalţi invitaţi, să ne mai facă precizări pe tema aceasta. A, scuze, o să
pun de îndată ce am fundamentarea bugetară, dacă ne-o puteţi transmite,
şi pe drive-ul acela pe chat, anonimizat.

Doamna Director executiv Andrei Alina – Direcţia Relaţia cu ONGuri
Să vă transmit nota de fundamentare a bugetului propus?

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Da, da, către comisie.
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Doamna Director executiv Andrei Alina – Direcţia Relaţia cu ONGuri
Da, o să vă transmit.

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Mulţumesc tare mult.
Vă rog, acum.

Doamna Director executiv Andrei Alina – Direcţia Relaţia cu ONGuri
Pe partea de investiţii, avem prevăzută o sumă pentru realizarea
unui studiu de fezabilitate pentru amenajarea infrastructurii de vizitare şi
apoi dacă indicatorii economici se vor aproba prin hotărâre de Consiliu
General, atunci vom bugeta efectiv suma care va reieşi din studiu pentru
realizarea efectivă a căilor de acces, de fapt treptele în parc, despre asta
vorbim. Asta pe partea de investiţii şi mai avem prevăzută crearea unei
pagini web pentru site, care ne dorim să fie foarte profesionistă şi care să
ducă la atragerea de vizitatori în parc. În rest, bugetul nostru este dedicat
cheltuielilor administrative, pentru sediu, pentru angajaţi şi cheltuielile
obilnuite de funcţionare. Suma totală este 4 milioane 333 de mii de lei.

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Cum spuneam, de îndată ce îl am, îl voi pune pe acel drive public.
Acolo regăsiţi deocamdată bugetele ALPAB, Direcţia de Mediu şi Direcţia
de ONG-uri. La ALPAB este bugetul cel mai mare pe zona de investiţii.
Văd că nu s-a înscris nimeni la cuvânt pe chat între timp, aşa încât vă
mulţumesc foarte mult, doamna director. Felicitări încă o dată pentru că
începeţi să puneţi la punct această administraţie şi veţi avea în curând şi
partea de organigramă şi de angajaţi cu care să puteţi realiza obiectivele
administrării parcului.
Trecem mai departe la ALPAB. Doamna director Balcu. Bună ziua.

Doamna Director Balcu Roxana – ALPAB
Bună ziua.
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După şedinţa de săptămâna trecută, ne-aţi transmis Dvs. lista de
completări pe care ar trebui să le facem şi astăzi v-am transmis şi Dvs. la
Comisie şi la Cabinet Primar General şi la Direcția Buget modificările din
notele de fundamentare transmise și practic modificările importante, dacă
îmi permiteți să le enumăr, au fost legate de locurile de joacă și anume de
introducerea acelor echipamente calistenice. Noi au trecut în dreptul
fiecărui loc de joacă și revederea de aparatele calistenice. În măsura în
care specialiștii care vor face DALI-urile vor considera necesar vor
introduce acolo unde este cazul şi aceste ... de calistenice, mă scuzați, în
cele cinci locuri de, în cele cele cinci locuri de joacă, iar în celelalte în toate
ansamblurile de joacă vor fi introduse locuri pentru copii cu dizabilități.

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Am înţeles. Deci asta referitor la ... Da, da. Poate putem discuta
punctual. Vă rog, doamna Mureşan.
Doamna Consilier Mureşan Manuela
Bună ziua.
Nu am înţeles foarte clar ce legătură au aparatele calistenix cu
locurile de joacă?

Doamna Director Balcu Roxana – ALPAB
În inventarul ALPAB, majoritatea locurilor de joacă cuprind și acele
locuri de fitness. Deci nu sunt diferențiate ca număr de inventar și atunci
am considerat că o parte dintre locurile de joacă vor fi și aceste...

Doamna Consilier Mureşan Manuela
Vor deveni atunci, pentru că nu putem pune locurile de joacă la în
același loc cu aparatele calistenix care se adresează în general maturilor,
doar dacă sunt varianta pentru copii sau pentru persoanele cu nevoi
speciale, dar altfel aparatele calistenix sunt niște aparate pentru maturi,
adică nu poate veni un tânăr de 25 de ani să își facă exercițiile alături de
un copil care se dă în leagăn. Cred că ați citit proiectul, ați citit ce sunt
aparatele calistenix. Deci indicat ar fi de dorit nici măcar să nu fie în
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aceeași zonă pentru că copiii aleargă, se joacă și se amestecă cu maturii
care își fac exercițiile și accidentele sunt inevitabile. Deci ce spuneți
dumneavoastră mă sperie rău de tot.

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Bun, hai să preiau eu totuşi discuţia şi să fac precizări. Fiindcă a
venit vorba de locuri de joacă şi de celelalte subiecte, avem aşa:
schimbare pe care a cerut-o domnul primar general, după discuţiile pe
care le-am avut noi în luna ianuarie şi anume: ştiţi că fusese vorba că vor
fi făcute DALI-uri pentru cam jumătate dintre locurile de joacă din parcurile
gestionate de ALPAB pentru a se face înlocuirea acestora, iar pentru
cealaltă jumătate se vor face reparaţii punctuale, care ar fi trebuit să fie
gata mult mai repede. Ei bine, primarul general a solicitat ca anul acesta
să fie înlocuite toate locurile de joacă. În momentul acesta, aceasta este
propunerea. Sunt cred 4 milioane de lei. Suma este prevăzută numai
pentru acele DALI-uri iniţiale şi pentru evaluarea lor. Bineînţeles,
consecinţa logică este că nu vor mai fi făcute reparaţii la locuri de joacă ci
se vor înlocui toate total. Putem să discutăm în amănunt despre calendar.
De asemenea, proiectul care a fost adoptat de către Consiliul General
vineri pe 25 februarie, cel al colegei noastre, doamna Hristudor, prevedea
ca aceste locuri de joacă să fie proiectate inclusiv pentru persoanele cu
dizabilităţi şi acest lucru va fi luat în considerare atunci când sunt făcute
teme de proiectare pentru DALI-uri. Un alt lucru pe care ni l-au precizat
cei de la ALPAB săptămâna trecută, a fost că urmează să facă concurs
de soluţii de proiecte de arhitectură pentru aceste locuri de joacă. Şi de
asemenea, din ce am înţeles eu, nu vor fi corelate cele două subiecte.
Sunt desprinse procedural finalizarea PUZ-urilor de înlocuirea locurilor de
joacă și reabilitarea lor totală, capitală sau cum se numește, reparații
capitale.
De asemenea, am cerut în urma discuțiilor cu dumneavoastră și
mărturisesc că nu am avut timp să confirm cu documentația pe care a
transmis-o în atenţia comisiei ALPAB, am cerut însă în bugetul lor să fie
incluse aceste investiții de calistenix, care sunt prevăzute de o hotărâre
adoptată în urma propunerii doamnei Mureșan de anul trecut și ALPAB
înţeleg că a făcut această modificare în bugetul lor, discuția inițială fiind că
aceste aparate de calistenix să fie montate, achiziționate și montate în
locurile de fitness pe care le are ALPAB în administrare. Ce înțeleg acum,
din discuția cu doamna Balcu și doamna Mureșan este că acele locuri de
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fitness pe inventarul, pe inventarul ALPAB nu sunt separate de locurile de
joacăn, ci sunt la fel, sunt incluse în inventarul care vine ... în aceleaşi
numere de inventar. Deci veţi ţine seama că vor fi duse aceste
echipamente atunci când reabilitaţi capital toate celelalte terenuri care
conţin şi locuri de joacă. Ele trebuiesc duse la locurile de fitness. Şi nu pe
toate cele 40 ci numai 5 câte au fost solicitate. Nu ştiu dacă este mulţumită
doamna Mureşan pe partea asta. Ele au fost incluse acum ...

Doamna Consilier Mureşan Manuela
Dacă a fost numai o greşeală de exprimare, nicio problemă, sigur că
da. Ce sunt aceste aparate şi unde trebuiesc amplasate? Proiectul era
făcut în ideea în care pot fi identificate chiar alte spaţii pentru ele. Tocmai
de asta am făcut şi un buget mai mic şi mai puţine zone pentru că era mai
greu de identificat. Una au identificat-o chiar cetăţenii la piramida din
Parcul Tineretului, care oricum este distrusă acum. Chiar cetăţenii au spus
că ar fi un loc ideal pentru aparatele calistenix, dar ce este important este
ca ele să fie la o distanţă importantă, distanță destul de mare de zonele
de joacă pentru copii pentru că altfel accidentele sunt chiar inevitabile.
Copiii nu trebuie să ajungă acolo mai ales cei foarte mici, decât părinții
sau mă rog ideal ar fi să nu fie deloc. Deci nu este un loc de joacă pentru
copii. E un loc de practicat sportul. Cum nu-i putem lăsa pe terenul de
baschet, aşa nu-i putem lăsa nici în zona respectivă. Îmi cer scuze dacă
am înţeles greşit.
Mulţumesc frumos.

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Bineîneles şi eu spun că aşa trebuie făcute lucrurile, dar tema de
proiectare şi soluţiile găsite de arhitecţi trebuie să ţină cont de aceste
lucruri. Voiam să mai precizez înainte să îi dau cuvântul doamnei Cazacu,
că am cerut la ALPAB la linia 20.01.09 să fie prevăzute explicit plantarea
de arbori în alveolele lipsă de exemplu pe Bd. Splaiul Unirii, deci alveolele
gestionate de ALPAB. După aceea achiziţie de nisip pentru ţarcurile ce
câini din parcuri Cişmigiu, Circului, achiziţie de arbori pentru înlocuirea
pinilor uscaţi din Parcul Circului. De asemenea la 20.10 reparaţii la skate
park Tineretului să fie incluse explicit. La linia 2.12 achiziţie şi montare de
bănci şi scaune simple în zona de relaxare de pe malul lacului Tineretului
lângă Cafeneaua Actorilor. La linia 20.14 să fie din bugetul total de cursuri
19

50 de mii de lei la pregătire profesională în gestionare spaţii verzi pentru
angajaţi şi la linia 20.16 să se corecteze la planuri de gestiune a parcurilor,
unde sunt alocaţi 2 milioane de lei, planuri de gestionare, nu gestiune a
parcurilor. Astea sunt prevăzute, dacă îmi poate confirma doamna director
Balc în documentele refăcute pe care dumnealor le-au transmis dimineaţă
către comisie şi către primărie, către cabinet primar. Acestea sunt.

Doamna Director Balcu Roxana – ALPAB
Vor fi făcute toate modificările solicitate de către Dvs.

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Iar pe zona de spaţii, de locuri de joacă, deci acestea sunt desprinse
de finalizarea PUZ-urilor şi veţi face acele concursuri de soluţii de proiecte
de arhitectură?

Doamna Director Balcu Roxana – ALPAB
Da, aşa dorim. În adresa făcută, noi am solicitat ca primăria să facă
acest concurs de soluţii, dar dacă nu primăria organizează, putem
organiza noi acest concurs de soluţii pentru locurile de joacă din parcuri şi
locurile de sport. Aşa cum am zis, în multe cazuri, acele locuri de fitness
şi de sport sunt cuprinse în acelaşi număr de inventar şi de aceea s-a
prevăzut aşa cum am spus mai devreme.

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
O.K. Vom reveni cu observaţii pe ce ne-aţi trimis astăzi să citim şi
noi în detaliu toate modificările făcute. Mulţumim că le-aţi făcut şi le-aţi
integrat.
Doamna Alma Cazacu din partea Grow Up Romania.

Doamna Cazacu Alma – Grow Up Romania
Bună ziua. Mulţumesc în primul rând pentru toate precizările. Aveam
şi eu pe listă o parte din întrebări, deci deja mi-aţi răspuns la o parte dintre
ele. Aş dori să subliniez din nou un lucru pe care l-am mai spus şi sunt
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convins că o parte deja îl ştiţi. Legat de toate etapele de lucru pentru
locurile de joacă, având în vedere că fac parte dintr-un grup de lucru al
mai multor ONG-uri care îşi doresc să fie aceste locuri de joacă absolut
geniale pentru toată lumea şi incluzive, aş dori să nu uitaţi să îi chemaţi
pe cei care vor beneficia de ele pentru a discuta despre cât de bine sunt
concepute pentru nevoile lor. Am menţionat şi în documentul trimis
doamnei Hristudor să fie chemaţi membrii ai comunităţii cu diferite tipuri
de dizabilităţi. În toţi paşii ar trebui să fie consultată comunitatea ca să fim
siguri că se face o treabă bună şi de asemenea să fie făcute proiectele
astfel încât să nu fie doar înlocuite pisele de la locurile de joacă. Să fie
toate detaliile îngrijite. Asta înseamnă să fie pantele făcute cum trebuie,
barele de sprijin, când se coboară dacă e nevoie să se coboare până în
mijloc şi aşa mai departe. Dacă nu aveţi documentul pe care l-am făcut
împreună cu colegii de la celelalte ONG-uri, puteţi să-mi spuneţi şi vi-l
trimit.

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Eu mărturisesc că l-am văzut. Dacă totuşi îl mai puteţi transmite încă
o dată pe adresa emanuel.danca@pmb.ro, îl trec acum şi în chat, doamna
Titirișcă dacă puteți nota pentru domnul Dancă să îl transmită mai departe
acest document care vine din partea Grow Up Romania către toți membrii
Comisiei de Mediu. Nu știu, s-ar putea să mai fi fost transmis, dar,
mulţumesc frumos doamna Titirişcă.
Doamna Balcu, vă rog frumos.

Doamna Director Balcu Roxana – ALPAB
Este vorba de acel document cu 12 puncte, dacă nu mă înşel,
doamna Cazacu? Despre acesta vorbeaţi?

Doamna Cazacu Alma – Grow Up Romania
Da. Cred că dumneavoastră l-aţi primit şi mi-aţi confirmat mai demult
că l-aţi primit.
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Doamna Director Balcu Roxana – ALPAB
Noi l-am primit întradevăr şi am şi făcut un răspuns. Practic
majoritatea ... se referea la caietul de sarcini, care se va face înainte de
aceste DALI-uri şi înainte de concursul de soluţii, întradevăr. Deci se va
ţine seama de toate aspectele pe care Dvs. le-aţi menţionat în măsura
posibilităţilor.

Doamna Cazacu Alma – Grow Up Romania
Da, normal. Dar ideea e să fie toate sincronizate, adică să nu fie
doar bucăţi mici schimbate şi tot proiectul să fie sincronizat.

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Dar vă pot ruga atunci pe Dvs. de la Grow Up Romania să luaţi
iniţiativa acestei consultări cu beneficiarii acestor locuri de joacă, mai
multe tipuri de dizabilităţi ... prezenţi aceşti oameni, adică dacă puteţi să
întocmiţi eventual o listă sau să faceţi o centralizare şi apoi în grupul
respectiv de lucru, când trimiteţi invitaţia respectivă, o puteţi trimite și către
comisia noastră? Ca să participe consilierii interesați.
Doamna Cazacu Alma – Grow Up Romania
Da. Ce m-ar interesa pe mine în acest moment, ca să pot face
această organizare, ar fi un calendar în care să știm la ce dată sunt
așteptați membrii comunității să se dea...

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Doamna director Balcu, bănuiesc că şi Dvs. sunteţi parte a acestui
grup de lucru sau cineva de la ALPAB, nu?

Doamna Director Balcu Roxana – ALPAB
Da, cu siguranţă. Dacă nu eu, domnul director...
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Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Nu, nu, nu. Întrebam pe grupul de lucru despre locurile de joacă,
fiindcă eu nu sunt parte ...

Doamna Cazacu Alma – Grow Up Romania
Dacă vă referiţi la grupul de lucru din care fac eu parte, este făcut
din ONG-uri.

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Am înţeles.
Bun, atunci la această solicitare din partea ONG-urilor care se ocupă
de subiect, doamna director Balcu, puteţi Dvs. sau vreţi să ... Mie nu îmi e
clar în acest moment de fapt, chiar dacă în bugetul ALPAB se regăsesc
aceste investiţii acum, dacă vor fi preluate de altă instituţie sau altă
subordonată sau nu. Dvs. veţi realiza proiectele, DALI-urile respective? Şi
concursul?

Doamna Director Balcu Roxana – ALPAB
Da. Dacă este cazul, şi concursul. Dacă nu, doar DALI-ul. Fie
primăria va organiza concursul de soluţii şi noi ulterior DALI-urile pentru
fiecare loc de joacă în parte, cum se va stabili, aşa vom merge, însă repet,
nu se vor face reparaţii curente doar piese, aşa cum era iniţial prevăzut, ci
vor fi complet modificate locurile de joacă, aşa cum aţi spus şi Dvs.

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Bun. Şi atunci bănuiesc că bugetul va fi adoptat săptămâna viitoare.
Asta e aşteptarea mea, având în vedere că oricum e întârziat. Atunci când
veţi scoate la licitaţie DALI-urile?

Doamna Director Balcu Roxana – ALPAB
Păi ar trebui făcut mai întâi caietul de sarcini şi poate aici ar trebui
să colaborăm cu grupul de lucru al ONG-urilor despre care a vorbit

23

doamna Cazacu şi acolo să stabilim toate criteriile şi ulterior se va demara
procedura de achiziţie pentru DALI-uri.

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Atunci, cel mai devreme bănuiesc că aţi putea să vă vedeţi cu
dumnealor începând cu 14 martie şi de îndată ce veţi stabili, puteţi să
trimiteţi o invitaţie către comisia noastră?

Doamna Director Balcu Roxana – ALPAB
Sigur.

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Bine. Mulţumesc.
Doamna Andra Lazăr, ne spune pe chat consultarea beneficiarilor
direcţi este un lucru pe care îl dorim şi noi la GIC Cişmigiu. Bun. Am reţinut.
Da, şi doamna Cazacu va reveni cu documentul. De asemenea dacă
putem să ajutăm sau să grăbim această investiţie în comisie, vă rog să ne
spuneţi. Ştim cât de important este să avem locuri noi de joacă în parcurile
ALPAB. În acelaşi timp, legat de celelalte subiecte, aş mai întreba-o pe
doamna director dacă avem corecţia aceea la punctul 2.16 de la planul de
gestiune a parcurilor la planuri de gestionare a parcurilor.

Doamna Director Balcu Roxana – ALPAB
Da, sigur. A fost o greşeală de scriere.
Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Oricum a rămas suma aceea de 2 milioane de lei prevăzută în
bugetul ALPAB pentru aceste planuri şi este un lucru pe care l-am tot
solicitat şi noi în cadrul comisiei anul trecut şi mă bucur că în sfârşit este
bugetat pentru acest an. La fel, pentru aceste planuri bănuiesc că va urma
o licitaţie?
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Doamna Director Balcu Roxana – ALPAB
Da, cu siguranţă o procedură va urma, da.

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Bun. De asemenea, acei 50de mii de lei la 2.14 privind gestionarea,
pregătirea profesională în gestionare de spaţii verzi?

Doamna Director Balcu Roxana – ALPAB
Da. A fost inclusă această ... aceste cursuri pentru gestionare.

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Perfect, Mulţumesc mult. În privinţa celorlalte lucruri, singurul lucru
pe care l-aş remarca este că probabil suma de întreţinere parcuri este şi
în acest an prea mică, 18 milioane de lei. Vă ofer şi eu şi bănuiesc că şi
colegii din comisie întreaga disponibilitate în decursul acestui an pentru a
o suplimenta, dacă va fi nevoie, astfel încât să nu mai avem o situaţie
precum anul trecut. O veste bună este că, deşi nu a fost bugetată întreaga
sumă pe care ALPAB a cerut-o pentru paza parcurilor, a fost bugetată
totuşi o sumă de 7 milioane de lei aproximativ, în proiectul de buget pus
în dezbatere publică. Anul trecut au fost cheltuiţi 6 milioane de lei înţeleg
pentru asta, dar erau datorii din trecut şi anul trecut nu a existat pază în
parcurile bucureştene. Am primit cu toţii sesizări pe zona aceasta. Dacă
mai aveţi alte observaţii pe bugetul ALPAB?
Dacă nu mai sunt, v-aş mulţumi, doamna director Balcu. Rămâne să
ne auzim la ultima şedinţă a Comisiei de Mediu, când va fi dat avizul
comisiei pe acest buget. Mulţumesc de participare astăzi.
Urmează ASPA. Doamna Georgiana Preda este alături de noi
astăzi. Bună ziua. Pe ASPA tot ca o punere la zi pentru invitați, a fost cerut
și a fost inclus din câte știu 100000 RON la pentru hrana ... şi tratamente.
Au fost ceruţi săptămâna trecută de doamna consilier Mureşan pentru
pisicile care ar putea să ajungă în adăpostul de la Pallady, pisici
comunitare accidentate, bolnave sau maltratate. Trebuie făcut un
amendament înţeleg de către noi sau ...

25

Doamna Director General Adjunct Preda Georgiana – ASPA
Nu. Domnul director general este în concediu medical acum. Nu au
fost incluşi şi oricum nu am avea de unde să includem acum cei 100 de
mii de lei pentru pisici. De altfel nici ROF-ul nostru nu ne-ar putea permite
la momentul ăsta să ne ocupăm de pisicile în situaţie de pericol, dar avem
chiar am eu pe birou acum un acord de colaborare între ASPA și Fundaţia
Visul Luanei, Asociația Asachi și Asociația Cuțu Cuțu pentru a ne oferi
sprijinul cu titlu gratuit în momentul în care ASPA trebuie să intervină
pentru salvarea pisicilor aflate în pericol și ne ajută bineînțeles și la
tratarea și îngrijirea acestora.

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Încă o dată, de ce ar trebui modificat ROF-ul Dvs. pentru a îngriji şi
pisici accidentate?

Doamna Director General Adjunct Preda Georgiana – ASPA
Obiectivul nostru este gestionarea câinilor fără stăpân de pe
domeniul public al Municipiului Bucureşti. La momentul ăsta, colegii noştri
din Pallady, atunci când primesc peste gard sau acţionăm noi la solicitarea
diverselor autorităţi şi găsim şi pisicuţe, le ducem în Pallady și colegii noștri
se ocupă de ele. Dar pentru o perioadă scurtă de timp pentru că noi în
general le găsim rapid cu ajutorul altor asociații sau ale colegilor din
adăposturi, le găsim familii, dar efectiv să ne ocupăm adică să facem o
investiție pentru ele la momentul acesta legal vorbind nu am avea cum.

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Nici pe zona de adăpost, adică nu adăpost. Hrană şi tratamente.

Doamna Director General Adjunct Preda Georgiana – ASPA
Da. Nici pentru hrană şi nici tratamente pentru că nu ne permite
ROF—l să facem achiziţie pentru pisici.

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Şi atunci soluţia ar fi modificarea acestui ROF?
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Doamna Director General Adjunct Preda Georgiana – ASPA
Pe mediu lung, da.

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Poate dacă aveţi şi Dvs. deja câteva lucruri pe care doriţi să le
amendaţi din acel ROF, puteţi include şi o modificare de felul acesta care
să permită acele cheltuieli?
Doamna Director General Adjunct Preda Georgiana – ASPA
Da. Noi acum lucrăm la o modificare ROF. Am cerut tuturor
compartimentelor să vină cu propuneri pentru modificare ROF, fiecare
serviciu care consideră că ar mai trebui aduse îmbunătăţiri.

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Bun. Vă mulţumesc mult pentru precizări.
Vă rog, doamna Mureşan.

Doamna Consilier Mureşan Manuela
Doamna director Preda, puteţi să ne spuneţi ce înseamnă
acronomul ASPA?
Doamna Director General Adjunct Preda Georgiana – ASPA
Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor.

Doamna Consilier Mureşan Manuela
Şi de ce nu e ASPC atunci? Dacă vă ocupaţi numai de câini. Asta
mi se pare o lipsă foarte mare din ROF-ul Dvs., care n-ar fi trebuit să existe
şi să spuneţi că nu avem bani, că ne ajută ONG-urile şi asociaţiile, mi se
pare că deja ne pierdem vremea în şedinţa asta, adică noi facem eforturi
să bugetăm şi activităţi care ar ajuta pisicile în cazul ăsta sau alte animale,
27

iar Dvs. spuneţi păi nu ne permite nici ROF-ul şi nici nevoie de bani nu
avem...

Doamna Director General Adjunct Preda Georgiana – ASPA
Avem nevoie.
Doamna Consilier Mureşan Manuela
Aveţi idee câte pisici sunt în Bucureşti în clipa de faţă, cu aproximaţie
aşa de zeci de mii?

Doamna Director General Adjunct Preda Georgiana – ASPA
Bănuiesc că destul de multe. Nu am făcut un recensământ, noi, al
pisicilor.

Doamna Consilier Mureşan Manuela
Nu aveţi voie că nu vă permite ROF-ul. Ştiu. Dar mi se pare pentru
cineva care lucrează într-o subordonată a primăriei legată de protecţia
animalelor, aproape e crud ce spuneţi Dvs.
Doamna Director General Adjunct Preda Georgiana – ASPA
Noi îngrijim. Am intervenit întotdeauna când a fost vorba de pisici şi
nu le-am lăsat niciodată fără ajutor, doar că eu spuneam că nu putem face
efectiv o investiţie specială pentru pisici la momentul acesta cel puţin.
Pentru că noi avem probleme şi în adăposturile de câini şi nu sunt
condiţiile suficient de bune şi atunci ne-am apucat să facem o investiţie
unde nici legal nu putem să intrăm momentan şi să luăm practic de la câini
pentru pisici, nici să nu ne permită legea. Noi de exemplu am rămas doar
cu 200 de mii de lei pentru centrala de la Mihăileşti, care este stricată încă
din iarnă şi asta e musai musai de rezolvat pentru oameni şi pentru câinii
de acolo. Am tăiat destul de mult din buget. Noi mai avem 15247 și am
cerut mai mult și a trebuit să tăiem de la investiții.
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Doamna Consilier Mureşan Manuela
Banii ăştia n-ar fi trebuit să fie tăiaţi tot de la animale ci aduşi din altă
parte. Noi în sensul ăsta am făcut amendamentele, nu să luaţi de la câini
să daţi la pisici, dar înţeleg că discuţia este fără sens. Dar dacă tot lucraţi
la ROF, poate-l faceţi un pic mai apropiat de ...

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Cred că asta ar fi soluţia. Şi asta voiam să vă propun şi eu. Haideţi
să modificăm ROF-ul acela şi în momentul în care avem adoptat noul ROF
cu modificări în Consiliul General. Oricum rectificări bugetare se fac din
fericire sau din păcate în bugetul Primăriei Capitalei destul de frecvent în
cursul anului. De îndată ce modificăm ROF-ul, suma poate fi prinsă, nu?,
prin rectificare bugetară.

Doamna Director General Adjunct Preda Georgiana – ASPA
Da, da, da.

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Bun. Vă mulţumesc mult.
Urmează Administraţia Zoo. Doamna director Oprea. Bună ziua.

Doamna Director Oprea Ancuţa Elena – Administraţia Grădina
Zoologică Bucureşti
Bună ziua.
Bugetul este deja trimis către Dvs. şi către celelalte comisii. Este un
buget mai mic decât cel de anul trecut. Am intrat cu datorii de anul trecut,
care trebuiesc finalizae anul acesta. Anul acesta avem un buget de 14
milioane 735 de mii de lei, în condiţiile în care 2 milioane ni le-am asumat
sperând din tot sufletul să facem venituri extrabugetare. Este real ce vă
spun. Am venit iniţial la Dvs. cu o propunere pentru un buget de 18
milioane cu venituri extrabugetare asumate, ne-a fost transmisă o sumă,
respectiv 12 milioane 735, adică efectiv cât am cheltuit anul trecut la
nivelul execuţiei bugetare de anul trecut, la care noi ne-am angajat să
spun aşa aceste 2 milioane pe care sperăm să le facem. Aşa cum vă
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spuneam, bugetul este mai mic decât anul trecut, în condiţiile în care toate
cheltuielile au crescut şi nu ştiu cum ne vom descurca anul ăsta. Înţeleg
că numai Grădina Zoologică are bugetul mai mic decât anul trecut. Noi
ştim ce înseamnă animale. Nu avem nimic la investiţii anul acesta. Avem
2 puţuri de mare adâncime, cu ajutorul cărora extragem apa pe care o
depozităm într-un bazin şi pe care-l folosim pentru adăparea animalelor şi
pentru curâţenie. Una dintre pompe este stricată. Nu avem nimic la
investiţii anul acesta. Avem şi un proiect, un masterplan cu care am tot
discutat cu doamna director Hristu, care a fost extrem de amabilă şi a fost
implicată în problemele cu care se confruntă Grădina Zoologică, din
păcate nici acesta nu este ... Deci este zero la capitolul investiţii. Inclusiv
la hrană am tăiat la bugetul pe care l-am propus. Este al treilea an în care
nu înţeleg de ce ni se mai cere să facem proiecte şi propuneri pentru că
după ce se întâmplă toate astea, la un moment dat ni se livrează o sumă
în care trebuie să ne încadrăm şi pe care trebuie s-o ajustăm, în aşa fel
încât să ne încadrăm în această sumă şi întotdeauna rămânem cu datorii
din anul în care ne străduim să rezolvăm problemele pentru anul următor.
Am încercat să facem o propunere pentru modificarea ... astfel încât
licitaţiile pe care le organizăm pentru firmele de pază care umează să facă
paza în Grădina Zoologică şi care sunt încurcate la toate nivelurile,
încercăm să preluăm din oamenii care au fost la Compania de Pază, am
oferit o mână pentru 20 şi ceva de oameni pe care să îi preluăm. Zace
acea propunere, nu se întâmplă nimic cu ea. Cu alţi oameni care ar putea
să ajute la curăţenia şi la tot ce înseamnă spaţiul verde în Grădina
Zoologică nu avem oameni şi toate lucrurile astea le facem cu îngrijitorii şi
cu TESA. Merg şi eu. Dau cu grebla să iau frunzele pentru ca vizitatorii să
nu ne înjure pe noi şi pe Dvs., Primăria Capitalei, care este forul nostru
superior. Toate propunerile pe care le avem găsesc deschidere la
consilieri, la directori, la ... dar se opresc la nivelul acela și sunt foarte
dezamăgită de asta și de doi ani de zile de când s-a schimbat practic, am
sperat că lucrurile să fie un pic altfel, să încercăm să evoluăm, să ... Nu
se întâmplă lucrul ăsta. Stăm într-o stare, ne gândim dacă pisicile sunt sau
nu animale. Sunt animale, să știți. Şi șerpii sunt animale și caii care sunt
abandonați sunt animale și proiectele extraordinare știu eu evenimentele
nemaipomenite sunt și ele importante la un moment dat, dar trebuie să ne
îngrijim și de cei care există și care se chinuie să funcționeze și să ofere
ceva publicului și nu doar publicului. Am scris la începutul acestei ședințe
și am rugat dacă se poate să fim, să avem o discuţie de 5 minute pentru
că intru într-o şedinţă cu Facultatea Veterinară. Sunt acolo şef de lucrări
şi este important şi asta pentru că studenţii aceştia pe care îi pregătim ştiu
30

că animalele sunt şi pisicile şi sunt cei care ne vor lua locul. Cam atât. Vă
mulţumesc. Să ştiţi, sunt uşor revoltată de rugăminţile pe care trebuie să
le adresez Direcţiei de Buget sau doamnei Administrator Public sau Dvs.
ca să ne putem plăti gazul şi lumina pentru că doar acum stau cu lumina
aprinsă, în rest închid lumina în birou ca să nu facem cheltuieli foarte mari
și să ne putem plăti aceste cheltuieli pe care le avem.

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Am înţeles, doamna director. Eu nu v-am oprit din expunere. Vom
trimite şi noi mai departe. Nu putem să facem mai mult, din păcate,
această comisie, dar cu siguranţă putem să folosim comisia pentru a
transmite mai departe aceste lucruri pe care ni le-aţi spus astăzi. Eu sincer
nu ştiam că nu puteţi să plătiţi toate cheltuielile cu energia, dar urma să
remarc şi eu la sfârşitul şedinţei că probabil un plan de contingenţă pe
zona de facturi crescute la energie trebuie făcut de către toate instituţiile
din subordinea Primăriei Capitalei. Vă rog.

Doamna Director Oprea Ancuţa Elena – Administraţia Grădina
Zoologică Bucureşti
Doamna director Jugureanu participă la şedinţă alături de noi şi dacă
greşesc cu ceva sau dacă lucrurile stau altfel decât am spus...

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Doamna Mureşan urmează.

Doamna Consilier Mureşan Manuela
Da. Eu nu vroiam decât să susţin ce spune doamna director. Situaţia
e gravă din anii din urmă, anul trecut s-a agravat şi mai tare, am fost, am
vorbit cu dumneaei, am vista frumos o jumătate de zi ce s-ar putea face şi
probabil că nu se va putea face în viaţa asta a noastră. Când eu eram
optimistă și doamna director era realistă, încercam să o conving că
lucrurile se vor schimba în bine. Se pare că mi-am pierdut şi optimismul.
Ce mi se pare întradevăr grav și e lucrul pe care îl întâlnesc la Comisia de
Cultură, nu înțeleg de ce subordonatelor li se mai cere un proiect de buget,
dacă după aia e făcut praf fără măcar să fie consultaţi? Îmi pare foarte rău
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să spun şi aici, este nu ştiu, cred că a cincea şedinţă de comisie pe care
o facem pe buget şi mi se pare că ne pierdem timpul unii altora. Pentru că
aşa cum s-a întâmplat şi la cultură anul trecut la ASPA şi la Zoo ce mă
interesează pe mine cu protecţia animalelor, nici măcar amendamentele
făcute de consilieri nu au trecut, ca să nu zic că nici nu au fost consultaţi
când au fost concepute aceste bugete. Nici directorii...

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Asta nu ne împiedică ca noi să nu ne facem treaba în comisie şi în
Consiliul General, să propunem acele amendamente. Adică ce ţine de noi,
trebuie să facem. Fiindcă de asta am fost aleşi de cetăţeni.
Doamna Consilier Mureşan Manuela
Am spus eu ceva diferit din ce ziceţi Dvs.? Că se înţelege că eu
propun să nu ne facem treaba.
Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Nu, dar spun că nu cred că este în zadar. Încerc să fiu mai optimistă.
Din contră, să fiu optimistă. Şi de asta voiam să propun constructiv să
venim cu amendamente și pentru această instituție pe zona de energie,
pe zona de hrană, unde e considerat și dumneavoastră care v-aţi alocat
timp și aţi făcut efort pentru a merge și pe teren împreună cu doamna
director pentru a face câteva amendamente la liniile bugetare așa cum am
discutat și pentru toate celelalte instituții.

Doamna Director Oprea Ancuţa Elena – Administraţia Grădina
Zoologică Bucureşti
Doamna director Jugureanu, există această posibilitate?

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Vă confirm eu. Amendamente la buget sigur.
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Doamna Director Oprea Ancuţa Elena – Administraţia Grădina
Zoologică Bucureşti
Da, dar posibilitatea de a crește realist vorbind acest buget,
fundamentat, nu doar aşa, la nivelul la care doar discutăm, o întrebam pe
doamna director Jugureanu pentru că dânsa este cea mai ancorată şi ştie
cel mai exact cum stau lucrurile. Există această posibilitate? În momentul
în care s-a comunicat cifra, am trimis toate calculele posibile în aşa fel
încât să justific, hai să nu spunem la nivelul pe care l-am cerut de 18
milioane, dar să discutăm centrala fotovoltaică, care ar face o economie
substanţială. Nu discut despre aceasta, ci despre 1 milion 800. Aceştia
sunt banii ca să putem să ne raportăm la cheltuielile de anul trecut. Există
această posibilitate să amendăm acest buget cu 1 milion 800? Aşa cum
am transmis la un moment dat după ce ne-a fost comunicată cifra, a spus
nu. Nu există, încasările nu sunt. E adevărat, ştiu, trecem printr-o perioadă
foarte grea. De când am terminat facultatea şi sunt la Grădina Zoologică
e o perioadă foarte grea, dar totuşi parcă lucurile s-au mai schimbat. Nu
mi s-a întâmplat niciodată să am un buget mai mic decât bugetul anterior,
în condiţiile în care toată lumea ştie cum s-au modificat preţurile.

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Doamna director Jugureanu, vă rog, dacă puteţi comenta şi Dvs.?
Sunteţi? Apăreţi online. Se pare că nu ne mai aude, doamna director
economic. Însă, ce vă propun, şi propun şi doamnei consilier Mureşan,
este să încercăm să facem totuşi amendamentele respective şi să le
susţinem.

Doamna Director Oprea Ancuţa Elena – Administraţia Grădina
Zoologică Bucureşti
Vă mai dau un exemplu. O exemplu ca şi situaţie: până anul trecut
Primăria Capitalei avea un acord cadru cu administrarea, menţinerea,
curăţarea toaletelor ecologice. Grădina Zoologică nu are toalete
construite. Din cauza faptului că încă sunt nişte procese pe acest teren,
am optat cu ani în urmă, prin contractul cadru al primăriei pentru montarea
unor toalete ecologice din acestea, care să fie curate, se curăţă singure.
În orice caz, le curăţă, le dezinfectează, noi avem grijă de ele dacă este
cazul chemăm imediat. Anul trecut, când s-a făcut noul contract cadru,
primăria a găsit de cuvinţă să nu mai plătească aceste toalete ecologice,
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ca atare doar 1 din cele 5 pe care le aveam contractate şi funcţionau la
noi, 1 este plătită de primărie. Motiv pentru care, faţă de anul trecut, când
bugetul era aşa cum vă spuneam de 13 milioane 780, a trebuit să mai
renunţăm la ceva. Am micşorat, în speranţa că la rectificarea bugetară
probabil se va găsi o soluţie şi anul acesta, în momentul acesta nu mi-am
putut propune să fac un angajament pentru fânul pe care-l avem de
pregătit pentru cea de-a doua parte a anului şi pentru prima parte a anului
viitor. Aceste toalete trebuie să funcţioneze şi dacă vii şi vezi că nu ai unde
să-ţi duci copilul la toaletă în timpul acestei vizite de 3-4 ore cât îţi permiţi
să stai aici, imaginaţi-vă ce înseamnă acum circa câteva luni în urmă când
am fost trasă la rost şi înjurată la propriu de către un vizitator, care voia
să-şi ducă copilul să îşi facă nevoile lângă gard şi unde noi trebuie să trăim
ca într-o hazna pentru că nu am toalete. Contractul pe anul acesta l-am
făcut, o toaletă o plăteşte primăria, 2 ne putem permite, iar furnizorul de
toalete ne-a spus că vine să le ridice pe celelalte pentru că nu şi le poate
permite să le păstreze aici închise în condiţiile în care noi nu le plătim.
Lucrurile nu sunt deloc simple şi toate proiectele şi masterplanurile pe care
le facem, ne cad în cap în situaţia în care oamenii se duc undeva, n-au
unde să-şi facă nevoile şi înjură după aceea. Este ultimul lucru pe care
sunt dispuşi să-l facă entru că sunt toţi nervoşi, toţi suntem nervoşi,
pandemie, idioţi care ameninţă cu arme nucleare. Cred că toată lumea ar
trebui să stea departe de parcuri şi de leagăne în situaţia asta şi în
momentele astea. Planurile pe care le facem ...

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Vă mulţumesc mult, doamna director Oprea. Toate lucrurile pe care
le-aţi spus vor fi transmise de către comisie oficial mai departe, vom
încerca să facem totuşi amendamente, este prerogativa noastră şi oficial
pentru a fi făcute schimbări în acest moment în buget. Ăsta este singurul
mecanism pe care eu îl cunosc conform codului. Şi de asemenea în
minută este practic o transcriere care se face, procesul verbal al şedinţei,
indiferent cum va fi adoptat bugetul cu amendamente sau nu al
administraţiei anul acesta, există şi rectificări, deci în procesul verbal de
comisie vor fi trecute toate aceste lucruri şi v-aş face o sugestie şi eu: pe
zona de organigramă, au mai existat schimbări de-a lungul timpului?
Poate pot fi făcute și schimbări de management personal astfel încât să
acoperiți, după cum spuneaţi că trebuie să daţi cu grebla.
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Doamna Director Oprea Ancuţa Elena – Administraţia Grădina
Zoologică Bucureşti
Să ştiţi că e reconfortant, e plăcut, ai contact cu oamenii pe care îi ai
în subordine. Trebuie să facem şi asta. Dar nu doar asta, adică ...

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Înţeleg. Şi nu era vorba doar de Dvs. Şi pe de altă parte să se asigure
nevoile acestea de bază de care vorbaţi mai devreme pentru toată lumea,
inclusiv pentru angajaţi şi în primul rând pentru animale.

Doamna Consilier Mureşan Manuela
Mă gândeam că poate luăm ceva de la site-ul ăla de 10 mii de euro
de la Parcul Văcăreşti. Şi alţi bani aruncaţi aiurea de primărie pentru că se
aruncă bani aiurea pe criterii total...

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Apropos de ce spuneţi, doamna Mureşan, întradevăr eu cred că se
pot ... Sau bugetul Primăriei Capitalei la Cultură de exemplu poate trăi fără
300 de milioane pe an, adică e şi acolo o cheltuială imensă. Şi nu numai.
Şi mi se pare că trebuie să găsim o sursă de finanţare atunci când
propunem amendamente fiindcă dacă nu spunem de unde luăm banii din
buget, nu se mai echilibrează bugetul.

Doamna Consilier Mureşan Manuela
Să se facă puţin mai echilibrat bugetul. Mai puţin pe simpatii şi pe
relaţii... Că şi la Cultură, după cum spuneaţi Dvs., unii primesc, alţii nu
primesc. Pe ce criteriu? Ştim cu toţii. Poate se schimbă totuşi lucrul ăsta
în Primăriei Bucureşti. Faptul că e bugetat un site de 10 mii de euro pentru
Parcul Văcăreşti, pe mine pur şi simplu m-a revoltat.

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Da. Avem o întrebare din partea doamnei Andra Lazăr. Vă rog,
doamna Lazăr.
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Doamna Lazăr Andra – GIC Cişmigiu
Bună ziua, din nou. Aşa cum am întrebat şi pe chat, ştiam că
problema, cel puţin la noi în Cişmigiu e că s-au pierdut multe contracte pe
curățenie ceea ce cred că s-a întâmplat și la grădina zoologică atunci...

Doamna Director Oprea Ancuţa Elena – Administraţia Grădina
Zoologică Bucureşti
Contracte pe curăţenie nu am avut niciodată.

Doamna Lazăr Andra – GIC Cişmigiu
Am înţeles, dar în parcuri ştiu că s-au pierdut multe dintre contracte
atunci când s-au mutat către firma de curăţenie, firma municipală de
curățenie și nu știu dacă în organigrama ALPAB s-au resolicitat acele
contracte să intre din nou ca și angajați pentru că e prea...
Doamna Director Oprea Ancuţa Elena – Administraţia Grădina
Zoologică Bucureşti
... contracte colective de muncă, da?

Doamna Lazăr Andra – GIC Cişmigiu
Da, da, da. Dacă acelea se întorc înapoi în visteria fiecărei instituții
ca lucrurile să se desfășoare totuși normal. Eu am o temere în ceea ce
priveşte din nou curățenia în parcuri și înțeleg și durerea doamnei de la
grădina zoologică pentru că noi din Cișmigiu ne-au primit păsările exotice
care stăteau în situație jalnică și cumva sunt apropiați sufletului nostru că
au răspuns mereu cererilor noastre de ajutor și întreb poate cineva poate
are un răspuns pentru noi, putem să ne bazăm pe mai mulți oameni sau
tot cu 3-4 oameni care lucrează și la serele ALPAB trebuie să curățăm și
parcul și să facem și alte lucruri?
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Doamna Director Oprea Ancuţa Elena – Administraţia Grădina
Zoologică Bucureşti
Nu cunosc foarte îndeaproape, dar nu este simplu că oamenii nu se
mută dintr-o parte în alta ca și un un grup de cărți. S-au înfiinţat aceste
companii, acei oameni au fost convinşi adică li s-a explicat şi şi-au dat
demisia de la ALPAB şi au venit la aceste companii. În momentul în care
companiile rând pe lângă au început să fi desființate, până s-a terminat în
instanță, ei erau încă acolo, momente în care la desființare ALPAB-ul
trebuia să își modifice întreaga structură, adică ROF-ul, statul de funcţii,
schema de încadrare şi să repreia aceşti oameni care-şi dădeau demisia
de la companie şi se întorceau la ALPAB. Din păcate, Grădina Zoologică
nu a colaborat cu eu pentru că nu am plătit aceste servicii. Tot timpul am
făcut curăţenie cu oamenii pe care îi aveam noi. Cu compania de
peisagistică, acum câţiva ani am avut un contract prin care s-a făcut
instalarea unui sistem de irigaţii care la vremea respectivă ne-a bucurat
foarte tare, dar din păcate nici funcţionalitatea lui nu a fost cine ştie ce.
Apa nu este foarte bună pentru a fi folosită. Nu a fost prevăzută cu sisteme
prin care se poate face dedurizare. Compania s-a desfiinţat şi această
mentenanţă pe care ar fi trebuit s-o facă, am rămas cu ea în aer.

Doamna Lazăr Andra – GIC Cişmigiu
Oare pe fonduri europene sau pe fonduri nerambursabile nu s-ar
putea crea nişte proiecte poate măcar în acea zonă, inclusiv să existe
oameni plătiţi pre proiect şi pe fonduri nerambursabile.

Doamna Director Oprea Ancuţa Elena – Administraţia Grădina
Zoologică Bucureşti
Ştiu despre ce vorbiţi. Frunzele pe care noi le adunăm, sincer vă
spun n-am făcut altceva decât le-am mutat din Grădina Zoologică la
poligonul de tir. Noi, pentru că suntem lângă poligonul de tir şi pentru că
suprafaţa lor pe care-şi desfăşoară activitatea e foarte mare, circa 40 ha,
am putut să împrăştiem aceste frunze pe suprafaţa care e ca o pădure
acolo, dar restul, gândiţi-vă că Grădina Zoologică, prin activitatea pe care
o are, deţine animale exotice, care la un moment dat, dacă se întâmplă,
Doamne fereşte, să apară o boală infecţioasă sau o zoonoză şi se transmit
prin excreţii şi secreţii. Am tot încercat să găsim o soluţie ca toate
dejecțiile, adică bălegarul să spun așa de la animale să poată fi folosit...
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Nu putem să facem lucrul ăsta pentru că trebuie să faci analize periodic,
să nu existe o boală care să se poată transmite. Şi atunci tot ce ... gunoiul
de grajd pe care-l avem, noi îl dăm pentru a fi distrus prin ardere. Pentru
a nu constitui un pericol de boală. Şi atunci doar pentru frunze, din păcate
eu nu am găsit o soluţie ca să facem acest ...
Doamna Lazăr Andra – GIC Cişmigiu
Un incinerator?

Doamna Director Oprea Ancuţa Elena – Administraţia Grădina
Zoologică Bucureşti
Incineratorul este ... am avut un contract cu o firmă West
Managemenr, nu mai ştiu exact cum se numeşte, undeva prin Ploieşti,
care asta face. Ia gunoiul și alte resturi care sunt potențiale biologice, ele
sunt luate, plătim pentru asta și le distrug prin incinerare spre Ploiești, iar
gunoiul menajer avem contract cu sistemul de salubritate București şi ei
ridică periodic, după ce facem o foarte responsabilă trecere în revistă în
sensul că tot ceea ce înseamnă piatră pământ sau orice le dispersăm pe
suprafața noastră și pur și simplu, în afara faptului că facem o selecţie
responsabilă, hârtie, carton, sticlă, metale, separat le strângem pe acestea
şi le dăm, este un ONG cu care de curând am încheiat un contract care
ridică cartonul, stical şi deşeuri. Dar altfel de distrugere ... Grădina
Zoologică încă are procese. Ca să poţi să accesezi o serie de fonduri,
trebuie să faci dovada proprietăţii terenului, ori Primăria Capitalei, Consiliul
General care este încă proprietar, nu poate să facă dovada acestei
proprietăţi şi atunci nu putem să aplicăm pentru obţinerea de fonduri.

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Am înţeles. Vă mulţumesc pentru răspunsuri, doamna director.
Avem înscriere la cuvânt. Doamna Anamaria Gram.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Da, voiam doar să dau câteva informaţii de la doamna de la ONG.
S-a decis dizolvarea pe 1 septembrie 2021 în Consiliul General a
Companiei de Parcuri? Ulterior pe 20 septembrie 2021 s-a decis
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dizolvarea prin hotărâre AGA, însă încă nu sunt, nu au încetat contractele
de muncă ale angajaţilor. De la începutul procesului, noi am luat legătura
cu reprezentanții ALPAB și i-am întrebat dacă nu doresc să modifice
organigrama astfel încât să creeze locuri de muncă pentru angajații
Companiei Parcuri, care urmează să își înceteze contractul de muncă?
Ştiu că au avut loc negocieri, dar nu am fost prezentă, nu am fost invitată
la aceste negocieri între fostul director ALPAB și domnul primar general,
ceea ce știm cu siguranță este că nu s-a elaborat o nouă organigramă la
ALPAB și prin urmare nu s-au creat locuri de muncă pentru ei. Eu personal
în referatul de aprobare pentru hotărârea de Consiliu General prin care sa decis dizolvarea și lichidarea Companiei Parcuri am sugerat că cea mai
bună variantă din punct de vedere economic pentru primărie este să fie
prestat serviciul de întreținere parcuri, însă soluția aleasă de ALPAB, aşa
cum ştiţi, este lansarea unei proceduri de achiziție pentru a externaliza
serviciile. Deci prin urmare, ceea ce urmează să vedem este că parcurile
care sunt în administrarea ALPAB vor fi îngrijite de societăți care urmează
să câștige licitația. Doamna directoare știu că este prezentă în întâlnire și
poate să vă dea mai multe detalii dacă doriți.
Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Doamna director Balcu nu mai este. Cred că a ieşit după ce am
încheiat discuţia pentru instituţia aceea. Însă voiam să mai fac o singură
remarcă şi eu pe acest subiect pentru doamna Lazăr. Cred că acolo
întradevăr e nevoie să fie preluaţi oamenii care încă nu au plecat de la
companiile respective, însă să ştiţi că în organigrama ALPAB schimbările
nu au fost atât de mari pe zona respectivă precum a scris presa sau a
existat această percepţie. Practic ALPAB are în prezent 290 de angajaţi şi
la nivelul anului 2016 când încă nu fuseseră înființate companiile
municipale, avea în jur de 400 de angajaţi, însă în organigrama acestora
erau și în prezent lipsesc 80 de oameni, adică au 290 de angajați, dar ar
trebui să-și ocupe, să facă concursuri pe 80 de posturi pe care le au libere
deci acolo sunt alte probleme în plus faţă de aceasta cu companiile
municipale.
Doamna Director Oprea Ancuţa Elena – Administraţia Grădina
Zoologică Bucureşti
Dar solicitările pentru scoaterea la concurs a posturilor durează
câteva luni de zile și nu vorbesc de zeci de posturi.
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Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Sigur, dar aceste posturi sunt libere la ALPAB de ani de zile. Adică
nu sunt libere de anul trecut sau de acum patru ani. Sunt libere de acum
cinci ani.

Doamna Director Oprea Ancuţa Elena – Administraţia Grădina
Zoologică Bucureşti
Este adevărat, dar să ştiţi că durează foarte mult.

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Dar ani de zile?

Doamna Director Oprea Ancuţa Elena – Administraţia Grădina
Zoologică Bucureşti
Da, păi eu am discutat de la jumătatea anului trecut despre
posibilitatea modificării organigramei cu schema de încadrare pentru că
Grădina Zoologică, vă dau un exemplu, a avut formaţie de pază proprie.
La un moment dat când s-a redus numărul, când s-au desfiinţat posturile
vacante şi când s-a redus numărul de personal, pentru că este mai bine
să fie transparenţă şi să fie, să se bată firmele private pentru a face lucrul
ăsta. S-a întâmplat lucrul ăsta. Şi nu fac altceva decât să îmi iasă inima
din piept că am câte 14-15 firme care vin la licitaţie, toţi sunt praştie, adică
cel puţin jumătate din oamenii pe care ţi-i aduce o firmă de pază este clar
că sunt depăşiţi ca vârstă, nu ştiu să vorbească, ce să intervină? Să fie
nişte oameni care să ştie să dea bună ziua şi să ştie să se adreseze
publicului, să spună vă rugăm nu depăşiţi balustradele, vă rugăm nu
aruncaţi cu pietre în geamuri, vă rugăm, vă rugăm. De când s-a desfiinţat
firma şi am avut inclusiv compania de pază şi anterior 2 sau 3 firme care
... aşa, oameni în toată firea, tineri au dat cu pietre, am avut geamuri sparte
la leu, deci nu-și fac treaba așa cum trebuie.
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Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Nu contest şi nu vreau să începem o discuţie pe tema asta.
Aduceam o informaţie în plus pe întrebarea doamnei Lazăr vis-a-vis de
ALPAB.

Doamna Director Oprea Ancuţa Elena – Administraţia Grădina
Zoologică Bucureşti
Am înţeles, dar să ştiţi că de anul trecut din vară am tot discutat pe
tema reformării acestei fime de pază proprii şi cu preluarea de oameni de
la compania de pază ce a fost desfiinţată şi a trecut un an şi n-am făcut
niciun pas de oameni şi de ...

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Aici nu vă contrazic. Trebuie să transmitem şi noi să urgenteze acest
transfer.
Vă mulţumesc foarte mult doamna director Oprea.

Doamna Lazăr Andra – GIC Cişmigiu
Vă rog din suflet. Doar aş vrea să se consemneze şi ... Îmi pare mult
că mi-aţi spus. Nu ştiam că vor externaliza acest serviciu. Ce vă spun eu
din experienţa parcului şi a ultimilor ani, e foarte greu să aduci oameni
externi care nu cunosc parcul. Un management de parc, pe care oricum
nu îl are Cişmigiul şi cu alţi oameni care vor interveni brutal asupra naturii.
Va fi un haos. D.p.d.v. al gestiunii oamenilor şi al cunoştinţelor, al
bagajelor de cunoştinţe şi al experienţelor, era mai bine ca omul care a
muncit în ultimii 10-15 ani în Cişmigiu să fie reangajat pentru că el deja
ştie...
Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Doamna Lazăr, îmi cer scuze că vă întrerup. Doamna director Balcu
de la ALPAB nu mai este alături de noi ca să răspundă la întrebările Dvs.
Am întârziat foarte mult. Domnul director de la Centrul de Protecţia
Plantelor aşteaptă de mai bine de 2 ore să vină şi rândul instituţiei
dumnealui.
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Doamna Director Oprea Ancuţa Elena – Administraţia Grădina
Zoologică Bucureşti
Să ştiţi că vreau să-i mulţumesc domnului director Grigore pentru că
în ciuda faptului că compania de peisagistică care vine şi îngrijeşte, să ştiţi
că au făcut-o foarte superficial şi de âte ori am avut probleme cu pini sau
cu ... singura modalitate a fost aceea de a, pentru că ştim şi ştim ce fel de
tratamente fac, i-am rugat să vină şi în momentul în care au putut să facă
lucrul ăsta, au venit şi au făcut-o şi dânsul şi directorii care au fost anteriori,
adică tot cei care sunt în primărie luptă pentru primărie. Mulţumesc.

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Sigur. Mulţumesc tare mult, doamna director Oprea.
Înainte să îi dau cuvântul domnului Grigore, vroiam s-o rog pe
doamna Lazăr, să îi spun că o să facem din nou o discuţie pe buget, o
ultimă discuţie în comisia de mediu săptămâna viitoare, poate la început,
o să invit din nou toate grupurile civice şi ONG-urile să participe şi va fi
prezentă doamna director Balcu de la ALPAB. Poate discutăm mai bine4
ce va însemna paza anul acesta şi ce vor face, cum vor scoate la licitație
paza din parcurile ALPAB fiindcă întradevăr nu am discutat cu dumnealor
acest aspect. Ştim numai că au fost alocaţi bani pentru pază spre
deosebire de anul trecut când n-au fost alocaţi bani pentru pază curentă.
Sunteţi de acord să procedăm aşa?

Doamna Lazăr Andra – GIC Cişmigiu
Da.

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Perfect. Trecem acum la domnul director Grigore. Vis-a-vis de ce
discutam săptămâna trecută, am înţeles că ar fi nevoie de amendamente.
V-aţi mai gândit să faceţi realocari în bugetul propriu dar...

Domnul Director Grigore Mihail Dan – Centrul de Protecţia Plantelor
Nu.
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Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Nu. O.K.

Domnul Director Grigore Mihail Dan – Centrul de Protecţia Plantelor
Nu, pentru că pe lângă problemele pe care le am cu bugetul ăsta şi
așa strâmtorat, am semnale de la firmele care ne furnizează substanțele
fitosanitare că datorită creșterii prețurilor pe plan internațional, ei nu mai
pot susține prețurile cu care s-au prezentat în acordul cadru. Şi mă aștept
din zi în zi să mă anunțe că reziliază acordul cadru și trebuie să intru iarăși
într-o procedură care anul trecut a durat cam șase luni de zile, au venit
astăzi nu au fost hotărâți, s-au mai răzgândit, iar am scos la licitație iar au
venit nu au fost în stare să își facă, să-şi respecte un nenorocit de caiet
de sarcini să își facă o ofertă și nu aș și nu aș vrea să să renunț totuşi la
consultanță pentru că oamenii mi-au spus cu cei care sunt responsabil pe
achiziții publice, mi-au spus că este foarte complicată legislația așa că iam relocat, am lăsat din doi oameni care au fost, unul l-am trecut pe alte
sarcini administrative și n-am lăsat decât un responsabil care practic nu
urmărește decât ceea ceea ce achiziții urmează să fie făcute și și anunță
firmă de consultanță vin și se pun de acord.

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Am înţeles. Deci oricum la linia aceea 20.01.09 ar trebui să facem
un amendament să suplimentăm.

Domnul Director Grigore Mihail Dan – Centrul de Protecţia Plantelor
Cât se poate să ne dați, noi vă mulţumim. Nu reușim să facem mai
mult decât anul trecut dar oricum este este un ajutor.

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Vom vorbi şi noi cu colegii astfel încât să ... Vom propune o sumă
pentru a suplimenta la materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional
şi oricum cred că se vor creşte preţurile, aşteptaţi.
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Domnul Director Grigore Mihail Dan – Centrul de Protecţia Plantelor
Să facem şi să salvăm absolut tot pentru că starea vegetaţiei din
Bucureşti este critică. Cu cât întârziem și dacă nu avem aceste fonduri
alocate pentru ... anul trecut am făcut un minim de 300000, am făcut 6-7
tratamente. Anul ăsta voiam să facem mai mult. Nu știm la ce ne putem
aștepta. Schimbările climatice sunt sunt din ce în ce mai acute și mai
vizibile. Orice schimbare climatică, orice căldură, temperaturi ridicate
urmate de ploi favorizează favorizează foarte mult apariția apariția și a
bolilor și a dăunătorilor. Nu am vrea să fim puși în situația să avem atac
masiv de nu știu ce boală și dăunător și să stăm să să fim în imposibilitatea
să să acționăm. Noi am pregătit absolut tot, ne-am reparat utilajele, am
reparat mașinile, am făcut absolut tot, așteptăm.
Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria
Mulțumesc frumos de explicaţii. Vor fi amendamente în comisie.
Sper să îmi conving colegii. Mulţumim frumos încă o dată. Dacă mai aveţi
Dvs. ceva de adăugat.
Nu s-a mai înscris nimeni la cuvânt pe chat, din ce observ, aşa încât
îi urez spor domnului director şi mulţumesc încă o dată. Dacă nu mai sunt
alte interpelări, aş spune că vă mulţumesc şi o să anunţ cel mai târziu
mâine dimineaţă când va avea loc următoarea comisie. Voi vorbi de
asemenea astfel încât să putem să anunţăm într-un cadru cât mai larg şi
pentru cetăţeni că pot să participe la următoarea şedinţă acomisiei. Până
atunci, toate lucrurile pe care le-am discutat, schimburile de documente,
adresele respective, la fel şi spartea de amendamente, partea de
organizări de şedinţe cum este cea pe locurile de joacă cu persoanele cu
dizabilităţi diferite, să fie organizate. Îi mulţumesc şi doamnei Gabriela
Titirişcă fiindcă ne-a asigurat asistenţa secretarială astăzi, de asemenea
domnului Cezar Dragomir, care a fost alături de noi de la IT, de la Technic
şi cetățenilor care poate ne-au urmărit în live-ul de pe saitul instituției. Aș
vrea să dau din nou în mesaj de solidaritate cu cetățenii ucraineni, cei care
sunt acum în Ucraina și rezistă probabil vor avea de rezistat multă vreme
de acum înainte invaziei dar și cetățenilor ucrainieni care sunt alături de
noi în România ca refugiați, vreau să, dar trebuie să găsesc acel număr
de telefon, sunt câteva numere de telefon având în vedere că ne urmăresc
totuși cred câţiva oameni pe live la care puteți apela în această criză
umanitară din par... puse de la dispoziție de Primăria Municipiului
București și anume dacă sunteți partea unor organizații care doresc să
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doneze dar și din partea companiilor private, Primăria Capitalei a pus la
dispoziție centre în care să preia aceste donaţii cu bunuri necesare pentru
refugiați și puteți suna la numărul 0721.268.399 pentru a vă interesa cum
puteți să donați. De asemenea, pentru informații generale privind această
criză și felul în care puteți să îi ajutați pe refugiați, puteți suna la numărul
de telefon 021.9524. Este pus la dispoziție de către Primăria Capitalei.
Programul acestor centre de primire donații, centrul ... din București care
este pe Bulevardul Regina Elisabeta la numărul 75 în rondul din Piața
Kogălniceanu și pentru centrul de economie circulară care este pe Calea
Plevnei numărul 98 în sectorul 1. Deci programul respectiv este ... scuzaţi,
cred că sunt programe... normal. Da, este un program între ora 10 și 18
iar în weekend între 17 și 22 și 10 și 22, deci săptămâna aceasta va fi între
10 și 18 programul. De asemenea, pentru informare dacă aveți contact
sau vi se pun întrebări de către potențial refugiați persoane ucrainiene
despre unde pot primi mai multe informații și asistență, există un centru
permanent în cadrul Gării de Nord, un punct de informare și coordonare
care funcționează acolo şi unde pot avea acces la informații privind
serviciile asigurată de primăria capitalei refugiații. Încă o dată, un mesaj
de solidaritate, de curaj și de dârzenie, de perseverență cu cetățenii
ucraineni, dar și cu bucureștenii, suntem la numai câteva sute de kilometri
distanță de război în acest moment, probabil această situație va dura în
timp şi pe măsură ce ne continuăm proiectele noastre în serviciul
bucureștenilor în paralel sunt convinsă după ultimele zile în care au
reacționat atât de solidar și cu atât de mult entuziasm bucureștenii la a
ajuta la a face tot ce ține de ei pentru a face mai ușoară această criză
umanitară, deci cum spuneam sunt convinsă că vom face și în continuare
în paralel aceasta inclusiv toți angajații din Primăria Capitalei și
subordonate dar și noi consilierii generali, alături de bucureștenii care ne
dau un exemplu atât de important în aceste zile despre cum ar trebui să
procedăm.
Mulțumesc încă o dată celor care ne urmăresc. Mulțumesc și
domnilor consilieri, ne revedem cu toții în comisie săptămâna viitoare.
Declar ședința închisă și o zi bună tuturor!
Preşedinte,

Secretar,

Ciceală Ana Maria

Nicolaie George
NICOLAI
E
GEORGE

Semnat digital
de NICOLAIE
GEORGE
Data: 2022.05.09
15:51:15 +03'00'

45

