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

igienizare din cadrul CGMB din data de 04.03.2022, ora 15 

 

 

 

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

Gram Anamaria Alina, Mureșan Manuela, Maxim Marius Cătălin, Stoica 

Ioana, Comănici Ancuţa Sorina. 

Absenţi: Florescu Adrian Constantin. 

  

Ședința comisiei se desfășoară online, printr-o platformă de 

videoconferință, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 94/2020.  

 

Ordinea de zi: Discuții pe marginea bugetului 2022 - dezbatere 

publică cu instituțiile: ALPAB, Direcția de Mediu, Direcția Relația cu 

ONG-urile, ASPA, Grădina Zoologică, Direcția Investiții, Administrația 

Parc Natural Văcărești, Centrul de Protecție a Plantelor + ONG-uri. 

 

Au fost invitaţi la această sedinţă reprezentanţi din partea direcţiilor 

din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti şi subordonate. 

  

 

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

Bună ziua. 

 Bine aţi venit la şedinţa Comisiei de ecologie. Îl rog pe domnul 

asistent să ne spună prezenţa. 

 

 Asistent comisie 

 6 consilieri prezenţi din 9. 

 

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

 Perfect. Atunci vă rog să supuneţi la vot ordinea de zi. 

Este vorba de a dezbate pentru ultima dată proiectul de buget 

pentru instituţiile de mediu  
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 Asistent comisie 

 Puteţi vota. 

 6 voturi pentru. 

  

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

 Mulţumesc. Suntem şi live pe pagina primăriei. Perfect.  

 Atunci vă urez bună ziua tuturor, cât de bună se poate în acest 

context. Nu vreau să ţin un discurs prea amplu, dar vreau să menţionez 

câteva lucruri înainte de a începe dezbaterea comisiei de mediu de 

astăzi cu instituţiile de mediu şi protecţia animalelor pentru a discuta 

ultima dată cum arată bugetul dumnealor şi care sunt opţiunile pentru 

societatea civilă, dar şi cetăţeni obişnuiţi. Am mai avut încă 4 astfel de 

discuţii împreună cu dumnealor şi încă 3 în această comisie cu membrii 

comisiei şi le mulţumesc pentru participare. De asemenea le mulţumesc 

consilierilor membrii ai comisiei pentru acest proces de transparentizare 

şi aprobare a bugetului de mediu şi protecţia animalelor în cadrul 

comisiei noastre. Cred că am ajuns la multe rezultate importante nu 

numai pentru transparenţă dar şi pentru a include în buget câteva lucruri 

care lipseau sau poate erau altfel exprimate, însă pentru a putea să 

începem, vreau să fac un mic anunţ cu privire la situaţia din Ucraina şi 

refugiaţilor care sunt pe teritoriul Bucureştiului, tocmai fiindcă suntem 

live, suntem şi online pe pagina primăriei pentru cei care ne urmăresc 

online, Primăria Municipiului Bucureşti a pus la dispoziţie acum câteva 

zile şi funcţionează în continuare câteva numere de telefon. Unul dintre 

ele este pentru refugiaţii din Ucraina, vi-l spun acuma, este 

0749.065.703 pentru orice informaţie pe care refugiaţii vor să le obţină 

despre efortul pe car îl face şi Primăria împreună cu ONG-urile şi cu 

bucureşteni simpli în aceste zile pentru a-i ajuta. De asemenea, acest 

număr este pus la dispoziţie de către Centru pentru Intervenţie 

Bucureştean. Pentru cei care vin cu trenul, ajung în Gara de Nord, lângă 

biroul de informaţii veţi găsi un punct de informare şi de preluare al 

Direcţiei Generale pentru Protecţie Socială a Municipiului Bucureşti şi de 

asemenea pentru orice alte solicitări care vin pe adresa primăriei cu 

privire la refugiaţi, există un număr de telefon disponibil 24 din 24, 7 zile 

pe săptămână şi acesta este 021. 9524. De asemenea, pentru cetăţenii 

bucureşteni care doresc să doneze alimente neperisabile sau orice alte 

bunuri care pot ajuta în această situaţie, sunt 3 centre puse la dispoziţie 

de Primăria Municipiului Bucureşti şi acestea sunt la Arena Naţională, în 
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clădirea Academiei de Tenis, pe Bd. Basarabia nr. 37-39. Al doilea este 

centrul ... de Bucureşti pe Bd. Regina Elisabeta nr. 75, iar al treilea este 

la Centrul de Economie Circulară pe Calea Plevnei nr. 98. Vreau să 

mulţumesc încă o dată tuturor instituţiilor, colegilor consilieri, tuturor 

directorilor şi conducerilor instituţiilor primăriei de la toate sectoarele, nu 

numai de la generală, dar în special bucureştenilor pentru felul în care se 

mobilizează în aceste zile. Deja avem o situaţie de o săptămână cu 

război la graniţă şi cred că perseverenţa noastră, curajul nostru va 

persista şi sper să persiste pe termen lung, solidaritatea arătată şi 

ajutorul să persiste la fel fiindcă bănuiesc că această situaţie va continua 

pe un termen mediu sau mai lung şi de asemenea, vreau să vă transmit 

tuturor că eu cred că vom rezista şi împreună, lucrând împreună, vom fi 

mai puternici. Mulţumesc mult. Acesta a fost mesajul pe care vroiam să-l 

transmit la început. Îl voi repeta ca informaţii cu numere de telefon şi 

adresele şi la sfârşitul întâlnirii noastre de astăzi. 

 Să trecem aşadar la ordinea de zi. Vom începe cu Direcţia de 

Mediu. Am văzut-o pe doamna director Mihaela Chiriţa. Apoi cu Direcţia 

cu ONG-uri. 

 

 Doamna Consilier Comănici Ancuţa Sorina 

 Bună ziua, doamna preşedinte. Îmi cer iertare. Am intrat mai târziu. 

Avem vreun proiect pe ordinea de zi pentru şedinţa de luni sau vorbim 

tot pe bugetul care ... 

 

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

 Nu avem vreun proiect, dar avem dezbateri cu invitaţii care s-au 

înscris. 

 

 Doamna Consilier Comănici Ancuţa Sorina 

 Bine. Vă mulţumesc şi o să părăsesc şedinţa. Mulţumesc. 

 

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

 La revedere. Bun. Deci după Direcţia Relaţia cu ONG-uri, urmează 

Direcţia Investiţii, apoi Administraţia Parc Natural Văcăreşti. De 

asemenea, urmează ALPAB, ASPA, Gărdina Zoologică şi Centrul de 
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Protecţia Plantelor. Este practic ordinea de zi de luni. Pentru înscrieri la 

cuvânt, pentru a lua cuvântul, e nevoie să vă înscrieţi pe chat-ul acestei 

discuţii, pe participanţii din webex şi să scrieţi înscriere la cuvânt. Eu 

monitorizez chat-ul şi văd cine s-a înscris şi voi da cuvântul în ordinea 

înscrierilor. Avem deja cu privire la refugiaţi, ne spune doamna Alma 

Cazacu de la Grow Up Romania, să fie puse detaliile despre refugiaţi şi 

pe prima pagină a pmb.ro, a primăriei, poate veţi transmite şi Dvs., vom 

transmite şi noi din partea comisiei după această şedinţă. E o idee foarte 

foarte bună întradevăr, nu ştiam că nu se regăseşte pe prima pagină a 

noastră.  

Bun. Haideţi să trecem pe ordinea de zi. Să începem cu Direcţia de 

Mediu. Aici, doamna Mihaela Chitiţa, cum spuneam, doamna directoare 

este alături de noi şi vă rog să luaţi cuvântul pe cei care doresc să pună 

întrebări sau să facă observaţii. Singurul lucru pe care vroiam să-l observ 

eu este că sper ca în amendamentele pe care le vom dezbate luni şi 

cred că va fi aşa, vom avea şi acea suplimentare la bugetul pentru 

conştientizarea pe poluarea din Bucureşti. Alte observaţii, dacă sunt? 

Bun. Nu s-a înscris nimeni pentru Direcţia de Mediu. E clar că fiind ultima 

dezbatere, deja am discutat destul de mult bugetul acestei direcţii în 

ultimele 5 dezbateri. Dacă nu este nimeni înscris, îi mulţumesc pentru 

prezenţă doamnei Chiriţă şi nu cred că mai e nevoie să fie alături de noi. 

Trecem la Direcţia Relaţia cu ONG-uri, doamna director Andrei. 

 

Doamna Director Andrei Alina – Direcţia Relaţia cu ONG-uri 

 Bună ziua. Vă aud. Sunt aici. 

 

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

 Bună ziua, doamna director. Bun. Ca amendament propus aici faţă 

de ultima discuţie pe care am avut-o de luni, propunerea grupului USR 

va fi să avem o suplimentare de 1 milion de lei la bugetul pe legea 350 a 

finanţărilor nerambursabile, deci un total de 2,4 milioane, în prezent sunt 

1,4 milioane, buget am discutat, sper să treacă şi amendamentul şi să fie 

2,4 milioane la şedinţa de luni. Cam ăsta ar fi update-ul faţă de celelalte 

şedinţe pe această zonă, iar pentru bugetul pentru bugetare 

participativă, am propus să fie suplimentat cu 1 milion de lei de la zero. 
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Doamna Director Andrei Alina – Direcţia Relaţia cu ONG-uri 

 Da. Aşa cum a rămas după şedinţa de data trecută, am făcut şi noi 

o adresă către Cabinet Primar General pentru a solicita suplimentarea 

bugetului pe finanţări nerambursabile, n-am primit încă răspuns, dar 

măcar am convingerea că domnul primar este în temă pe doleanţele 

noastre.  

 

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

 Perfect. E foarte bine cum aţi procedat. Vă mulţumesc mult. 

 Dacă nu sunt înscrieri, vă propun să trecem mai departe. Vă spun 

că o să avem cât de curând, săptămâna viitoare probabil, acea discuţie 

pe regulamentul ... 

 

Doamna Director Andrei Alina – Direcţia Relaţia cu ONG-uri 

 Perfect. Mulţumesc. 

 

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

 Şi eu. 

 Putem trece la Direcţia Investiţii. Înainte de asta, vă fac o precizare. 

Am pus pe chat-ul discuţiei un link pentru toţi cei interesaţi la care puteţi 

găsi fundamentările bugetare ale instituţiilor de mediu şi protecţia 

animalelor. Unele nu sunt neapărat la zi, dar cam 95% din ce se 

regăseşte acolo este real, adică sunt ultima variantă a acelor 

fundamentări.  

 Bun. Doamna director Hristu, director general la Direcţia Generală 

Investiţii este alături de noi, cred. Bună ziua. 

 

 Doamna Director general Hristu Mădălina – Direcţia Generală 

Investiţii 

 Bună ziua. Da, sunt aici.  
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Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

 Nu sunt întrebări deocamdată pentru Dvs. O singură observaţie aş 

avea. Faţă discuţia noastră de luni despre Parc Vitan, înţeleg că ADP 

Sector 3 împreună cu Algoritm Construcţii a început să construiască pe 

terenul care este urbanistic desemnat B1A. Bineînţeles că nu au niciun 

fel de ... 

 

 Doamna Director general Hristu Mădălina – Direcţia Generală 

Investiţii 

 Ce anume construiesc? 

 

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

 ... autorizaţii de construire. Din datele pe care le am de la colegii 

mei consilieri de la Consiliul Local Sector 3, înţeleg că construiesc un 

teren de baschet, deja au montat o parte din stâlpi şi fundaţia, de 

asemenea o platformă betonată, deci încă o dată pe spaţiul verde. 

 

 Doamna Director general Hristu Mădălina – Direcţia Generală 

Investiţii 

 Da, o să trimitem Poliţia Locală. Probabil că se vor lămuri în 

privinţa construcţiilor fără autorizaţie. 

 

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

 Asfaltează pur şi simplu un drum. ADP Sector 3 împreună cu 

Algoritm Construcţii.  

 

 Doamna Director general Hristu Mădălina – Direcţia Generală 

Investiţii 

 Algoritm Construcţii. Notez şi eu. Am înţeles.  

 

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

 Da. Bun. Mai avem o remarcă pe chat de la doamna director de la 

Zoo Bucureşti, care ne spune că, e cumva în afara discuţiei pe buget, 
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dacă există interes pentru a organiza vizite la Zoo dintre cei care 

gestionează activitatea copiilor din grupurile de refugiaţi, ne anunţă că 

sunt la dispoziţia acelor organizatori. Mulţumim foarte mult, doamna 

director, pentru această precizare. 

 

 Doamna Consilier Mureşan Manuela 

 Bună ziua. Aş dori să fac o precizare. Am avut azi Comisia de 

Cultură şi domnul director de la Palatele Brâncoveneşti a participat, l-am 

invitat eu, pentru că sunt 8 copii între 8 şi 19 ani cazaţi acolo şi îngrijiţi de 

cei de la centrul cultural Palatele Brâncoveneşti şi am propus şi domniei 

sale ca întruna din zile să facă o vizită la Grădina Zoologică şi chiar 

intenţionam să vă caut după şedinţa aceasta, dar dacă tot v-aţi oferit 

acum public, o să vă rog să luaţi legătura cu domnul director, îi dau 

numătul Dvs. şi stabiliţi o vizită pentru copii. Vor mai veni nişte copii de la 

Odesa acolo. Mulţumesc mult de tot. 

 

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

 Bun. Chiar dacă nu vorbeam despre asta, cred că e bine să 

schimbăm informaţiile cât mai repede cu putinţă, mai ales când sunt idei 

atât de bune şi de ajutor.  

 Doamna director Hristu, nu văd înscrieri la cuvânt pentru Direcţia 

Investiţii. Vă mulţumim pentru astăzi. 

 

 Doamna Director general Hristu Mădălina – Direcţia Generală 

Investiţii 

 Vă mulţumesc şi eu.  

 

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

 Şi pentru prezenţa de data trecută. Spor şi o zi bună. La revedere. 

 

 Doamna Director general Hristu Mădălina – Direcţia Generală 

Investiţii 

 La revedere. 
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Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

 Urmează Administraţia Parc Natural Văcăreşti. Dacă sunt înscrieri 

la cuvânt. Cum văd că nu sunt înscrieri pentru Administraţia Parc Natural 

Văcăreşti, vă mulţumesc pentru participare. 

 Cred că este alături de noi doamna director Simion. Dacă nu este 

... de obicei era pe microfonul doamnei Chiriţă, dar oricum nu sunt 

întrebări, aşa încât vă mulţumesc, doamna director. 

 Urmează ALPAB. Doamna director Balcu. 

 Bună ziua. Mulţumim pentru participare. La ALPAB am, faţă de 

şedinţa de luni, am verificat toate acele linii pe care v-am rugat să le 

treceţi în bugetul de funcţionare şi în bugetul de investiţii. La investiţii 

erau de fapt acele calistenix în 5 locuri de fitness şi apoi toate celelalte 

care au fost menţionate şi anterior liniile respective pentru bugetul 

ALPAB în descrieri. Am regăsit în bugetul ALPAB de funcţionare acele 

descrieri. Mulţumesc foarte mult că le-aţi inclus. Le-am enumerat luni în 

cadrul comisiei. N-aş vrea să le enumăr şi astăzi. Sunt în mare parte 

cererile care au fost formulate pe 12 ianuarie de către participanţii la 

această dezbatere. Această fundamentare rectificată aţi înregistrat-o şi 

la cabinet primar şi la Direcţia Financiară? Economică? 

 

 Doamna Director General Balcu Roxana - ALPAB 

 Sigur. Atunci când am trimis-o şi la comisia Dvs., am trimis-o şi la 

domnul primar şi la Direcţia Economică.  

 

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

 Bun. Perfect. Mulţumesc mult. 

 Aveţi cumva un status pe acel contract de întreţinere a parcurilor? 

Ştiu că a fost scos pe SICAP acum o lună, dacă nu mă înşel. 

 

 Doamna Director General Balcu Roxana - ALPAB 

 Da. Pe 27 ianuarie a fost contestat un lot şi acum practic termenul 

de depunere a fost decalat până pe data de 15 martie, termenu de 

depunere a ofertelor şi cam asta e situaţia. Aşteptăm. 
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Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

 Am înţeles. Şi când presupuneţi că se va face, când se va finaliza 

această licitaţie?  

 

 Doamna Director General Balcu Roxana - ALPAB 

 Păi, după termenul de depunere, 15 martie, ar trebui să mai fie 60 

de zile, în cazul în care nu vor fi alte contestaţii după această dată. 

 

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

 O.K. Şi până atunci cine întreţine parcurile? 

 

 Doamna Director General Balcu Roxana - ALPAB 

 Deocamdată doar noi cu oamenii noştri. Încercăm să facem faţă 

situaţiei.  

 

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

 Deci ar fi 60 + 10 = 70 de zile, dacă mai apar contestaţii, se va 

prelungi cu încă 30 de zile, nu? 

 

 Doamna Director General Balcu Roxana - ALPAB 

 Aşa este.  

 

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

 Deci vorbim de 4 luni, timp în care numai ALPAB cu angajaţii 

proprii va putea gestiona parcurile, corect? 

 

 Doamna Director General Balcu Roxana - ALPAB 

 Deocamadată asta este situaţia. Încă nu ştim ce putem face. Noi 

am trimis o adresă la ANAP şi aşteptăm nişte răspunsuri la întrebări. 



10 
 

Poate găsim o soluţie pentru perioada aceasta până la finalizarea 

licitaţiei.  

 

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

 Am înţeles. Bun. Am o înscriere la cuvânt pentru ALPAB. Doamna 

Andra Lazăr de la GIC Cişmigiu. Vă rog, doamna Lazăr. 

 

 Doamna Lazăr Andra – GIC Cişmigiu 

 Bună ziua. 

 Aş vrea să o întreb pe doamna director, eu ce aş putea să le spun 

vecinilor de Cişmigiu, că parcul se va întreţine la fel, cu oamenii pe care 

îi ştim de la sere şi nu se vor putea aduce oameni specializaţi pe 

curăţenie? 

 

 Doamna Director General Balcu Roxana - ALPAB 

 Vorbiţi de perioada până la finalizarea licitaţiei? 

 

 Doamna Lazăr Andra – GIC Cişmigiu 

Par nişte luni lungi, adică sunt 70 de zile, înseamnă 2 luni şi 

jumătate. 

 

 Doamna Director General Balcu Roxana - ALPAB 

Noi am pus o întrebare. Una dintre întrebări se referă la 

posibilitatea de a, către ANAF întrebare, una dintre întrebări se referă la 

posibilitatea de a da comenzi către una dintre companiile municipale 

care încă mai poate lucra până la finalizarea licitaţiei. Aşteptăm acest 

răspuns şi dacă nu se va putea face acest lucru, probabil că va trebui să 

facem un leasing personal pentru o perioadă scurtă sau altă variantă 

asemănătoare.  
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 Doamna Lazăr Andra – GIC Cişmigiu 

Nu mai avem personal pe care să-l angajăm ca şi personal 

decurăţenie? Trebuie de acum în colo să apelăm la firme care fac acest 

lucru? Încerc să înţeleg. Iertaţi-mă. 

 

 Doamna Director General Balcu Roxana - ALPAB 

Avem nişte posturi vacante, însă din cauza bugetului limitat, nu o 

să putem scoate la concurs probabil aceste posturi şi atunci rămânem pe 

această variantă.  

 

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

Va trebui cu toţii să găsim o soluţie la asta, inclusiv în Consiliul 

General dacă este nevoie fiindcă a avea 100 de zile în care numai 

ALPAB gestionează parcurile, am văzut anul trecut deja. Am trecut prin 

asta. Nu prea este o soluţie după mine, dar doamna director, nu aţi primit 

acea adresă de la ANAP? 

 

 Doamna Director General Balcu Roxana - ALPAB 

Nu. Nu am primit răspuns la a doua adresă.  

 

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

Şi a doua adresă când a fost trimisă?  

 

 Doamna Director General Balcu Roxana - ALPAB 

Vinerea trecută, exact acum o săptămână.  

 

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

 Bun. Mai aveam un lucru înainte să-i dau cuvântul doamnei 

Cazacu. 
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 Doamna Lazăr Andra – GIC Cişmigiu 

 Nu am terminat. 

 

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

 A, mă scuzaţi, doamna Lazăr. 

 

 Doamna Lazăr Andra – GIC Cişmigiu 

 Noi ne dorim în continuare apa lacului mare să existe şi anul 

acesta. Ştiu că ALPAB ar trebui cu Direcţia de Investiţii care va face 

podul mare să se sincronizeze totuşi cumva ca bărcile şi lacul să 

funcţioneze în mod normal, chiar dacă podul va intra în construcţie şi 

dacă s-au gândit şi comunică în aeastă direcţie şi se sincronizează, 

adică ALPAB să nu dea drumul la apă înainte să-şi facă treaba pe 

dedesubt, să-şi monteze schelele, pe de altă parte, să nu ne trezem că 

vă cere să scoateţi apa din lac la un moment dat. Adică dpdv al nostru 

trebuie coordonare între cele 2 entităţi.  

 

 Doamna Director General Balcu Roxana - ALPAB 

 Vom lua legătura cu doamna Hristu şi vom stabili cum vom 

proceda. 

 

 Doamna Lazăr Andra – GIC Cişmigiu 

 Dar nu veţi priva oamenii de apa din lacul mare. 

 

 Doamna Director General Balcu Roxana - ALPAB 

 Va trebui să găsim o soluţie. Constructorul va trebui să găsească o 

soluţie, astfel încât să poată lucra cu un nivel de apă în lac,  

 

 Doamna Lazăr Andra – GIC Cişmigiu 

 Am înţeles. O.K. Mulţumesc mult. O zi frumoasa! 
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Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

 Mulţumesc. Întrebarea era vis-a-vis de locurile de joacă incluzive în 

detaliu. Ştiu că vorbisem luni împreună cu cei de la Grow Up Romania 

să aveţi o discuţie şi propunerea dumnealor ar fi fie luni pe 14 martie la 

ora 10, între orele 10-13, fie pe 15 martie între 12 şi 13. Nu ştiu dacă aţi 

transmis deja un răspuns la această propunere. 

 

 Doamna Director General Balcu Roxana - ALPAB 

 Am primit adresa şi a fost stabilit pe 14. Sper că a trimis colega 

mea de la Relaţii Publice răspunsul către doamna Cazacu. 

 

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

 Perfect. Mulţumesc, deci pe 14 pentru discuţia pe locurile de joacă 

incluzive.  

 Bun. Doamna Cazacu urmează, vă rog.  

 

 Doamna Cazacu Alma – Grow Up Romania 

 Am înţeles pe 14. Aştept totuşi şi emailul oficial. Mulţumesc. Voiam 

să întreb altceva legat de partea de curăţenie. Evident nu legat doar de 

Cişmigiu ci de toate parcurile, când se face curăţeni şi cum se face 

curăţenie şi la cât timp se face curăţenie? 

 

 Doamna Director General Balcu Roxana - ALPAB 

 În momentul de faţă, aşa cum am spus şi mai devreme, cu 

personal ALPAB. Cu personal propriu ALPAB.  

 

 Doamna Cazacu Alma – Grow Up Romania 

 În parcuri se strâng foarte mult jeg pe echipamentele de joacă, pe 

leagăne, pe tobogane. Ce se face concret pentru curăţenie? Ştiu că 

există măturători. Dar mai mult de atât? Măturatul aleilor şi scosul 

coşurilor de gunoi nu e suficient. 
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 Doamna Director General Balcu Roxana - ALPAB 

 În principal, coşurile de gunoi şi curăţatul aleilor, cam astea sunt 

principalele activităţi. Bineînţeles, acolo unde este cazul se curăţă şi 

locurile de joacă pe cât posibil, dar tot cu acelaşi personal, dar nu avem 

altă posibilitate în momentul de faţă.  

 

Doamna Cazacu Alma – Grow Up Romania 

 Da, dar motivul pentru care am deschis acest subiect este că în 

vară am avut o acţiune împreună cu grupul ... Civic la care am participat, 

care a implicat o curăţenie împreună cu cred că era Comapnia de 

Parcuri, oricum ideea este că erau oameni de la primărie împreună cu 

voluntarii din cartier, cu locuitorii cartierului şi am curăţat împreună parcul 

şi locurile de joacă şi a fost o curăţenie destul de profundă în limita 

timpului pe care l-am avut atunci, dar ce se întâmplă făcut de angajaţii 

ALPAB nu este atât de profund, adică e departe de a fi o curâţenie O.K. 

şi vroiam să ştiu dacă există o listă de ce şi cum trebuie curăţat în fişa 

postului angajatului care trebuie să cureţe şi care este calendarul de 

curăţenie, adică ce trebuie să facă un om care curăţă şi când face asta? 

Săptămânal, în fiecare zi, lunar, cum se pune problema? Pentru că 

având experienţa curăţirii parcului, arată ca şi cum nu ar fi fost instalate 

echipamentele. Dacă nu există, ce se va face pe viitor? Vor face aceste 

companii pe care le subcontractează ALPAB sau care e planul?  

 

 Doamna Director General Balcu Roxana - ALPAB 

 Curăţarea locurilor de joacă este una dintre operaţiunile care sunt 

cuprinse în această licitaţie. În 2021 Compania de Parcuri a realizat 

curăţenia, în urma comenzilor pe care le-a emis ALPAB. De exemplu, în 

Parcul Cişmigiu în perioada de vară s-au curăţat locurile de joacă şi de 

câte 2 ori pe zi, dar problema era atunci prezenţa ciorilor. Deocmandată 

suntem într-o perioadă în care ciorile nu au revenit în parc. Omul de la 

parc este îndrumat de şeful de servidciu, de coordonatorul de parc, de 

directorul de parcuri şi face absolut toate activităţile care sunt necesare. 

Nu am cunoştinţă astăzi sau săptămâna asta de câte ori s-au curăţat 

locurile de joacă. Pot să mă interesez la directorul de parcuri.  
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Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

 Şi eu sunt curioasă. Asta voiam să vă sugerez. În uirmătoarea 

comisie să avem acest răspuns. În luna februarie şi ce a fost în luna 

martie, de câte ori au fost curăţate locurile de joacă de la ALPAB şicum 

se curăţă ele efectiv? 

 Domnul Nicolaie vine cu o completare, dacă ne puteţi spune ce 

prevede caietul de sarcini? M-am uitat acum pe bugetul de salubrizare   

pus în dezbatere şi sunt aproximativ 1 milion, 1,3 milioane euro bugetate 

pentru salubrizare parcuri în acest an, deci nu întreţinerea lor unde sunt 

18 milioane de lei ci salubrizare efectivă. Deci totuşi e o sumă acolo 

destul de mare din care pot fi spălate de 2-3 ori pe lună aceste locuri de 

joacă fiindcă este totuşi o diferenţă între ce spunea doamna de la 

GrowUp Romania privind perceăţia cum că n-ar fi fost curăţate şi poate e 

chiar adevărat, nu ştim până nu ne răspundeţi de câte ori se curăţă lunar 

sau săptămânal aceste locuri de joacă şi totuşi suma aceasta destul de 

mare care se alocă pentru salubrizare unde merg copiii să se joace, pun 

mâna copiii mici, apoi pun mâna şi în gură, ştiţi cum funcţionează copiii 

mici şi foare mici. E destul de important să avem aceste date. 

 

 Doamna Director General Balcu Roxana - ALPAB 

 În privinţa locurilor de joacă, v-am spus, o să răspund data viitoare, 

să am toate informaţiile pentru primele luni din acest an, de câte ori s-au 

curăţat locurile de joacă. Pentru anul trecut, v-am zis, în perioada de 

vară chiar şi de două ori pe zi au fost curăţate în lunile de vară-toamnă în 

Cişmigiu.  

 

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

 E important cum se curăţă. Aş putea să vă fac o sugestie aici ca să 

nu mai avem tot timpul o discuţie cu Dvs., care poate nu ştiţi exact cum 

se curăţă, dar poate aduceţi pe un angajat al ALPAB care ştie şi ne 

poate descrie cât de cât cum se procedează, cu ce substanţe, în ce fel, 

de către persoanele respective. Sigur găsiţi până data viitoare un astfel 

de angajat care să ne descrie puţin în comisie.  
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 Doamna Director General Balcu Roxana - ALPAB 

 Sigur că da, dar vă spun din ceea ce ştiu, cu jet de apă sub 

presiune şi ulterior se şterg cu lavete uscate. 

 

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

 Deci nu se pun substanţe care să omoare bacterii. 

 

 Doamna Director General Balcu Roxana - ALPAB 

 Mă interesez şi vă spun. Nu vreau să greşesc să vă spun ceva 

greşit şi atunci doar cu jet de apă sub presiune. Nu ştiu dacă în apă se 

pun şi substanţe, mai ales că anul trecut numai Compania de Parcuri a 

executat lucrările, ca tehnologie aceasta este cu jet de apă sun presiune, 

însă nu ştiu dacă apa conţinea şi... 

 

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

 Eu, sincer, aşa la prima vedere sper că în acea apă nu se pun 

substanţe fiindcă apa respectivă sigur va ajunge şi pe spaţii verzi. 

 

 Doamna Director General Balcu Roxana - ALPAB 

 Cu siguranţă ajunge şi în spaţii verzi, dar... 

 

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

 Acum, vă rog să vă notaţi în afară de asta şi ce spunea domnul 

Nicolaie, detaliile privind caietul de sarcini, pe acest aspect.  

 

 Doamna Director General Balcu Roxana - ALPAB 

 Sigur că da.  

 

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

 O.K. Mai are doamna Cazacu încă o întrebare. Văd că s-a înscris 

pe chat. Vă rog. 
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Doamna Cazacu Alma – Grow Up Romania 

 Da. Vroiam să vă mai întreb ce veşti mai sunt legate de proiectul 

cu ciorile din Cişmigiu? 

 

 Doamna Director General Balcu Roxana - ALPAB 

 Proiectul este cuprins în propunerea de buget, aşa cum aţi văzut, 

studiul în valoare de 100 de mii de lei, restul până la 500 de mii 

rămânând după stabilirea soluţiilor. Până atunci, Administraţia 

Monumentelor va face o serie de întâlniri la care aveţi şi Dvs. un 

reprezentant din câte am înţeles, în care s-au propus diverse soluţii 

pentru ciorile din parcul Cişmigiu. La aceste şedinţe s-a prezentat în 

detaliuşi s-a considerat că ar avea un efect foarte bun folosirea ..., că ar 

fi indicat să se facă o încercare în perioada mai dacă nu mă înşel a 

acestui an pentru a vedea reacţia ciorilor cu această soluţie. Până atunci 

poate vom avea şi demarat acest studiu care ar fi bine să constate toate 

aspectele, comportamentul ciorilor în mod normal şi eventual în prezenţa 

sau cu această soluţie ... 

 

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

 O.K. Mulţumim pentru observaţii, doamna director. Domnul 

Nicolaie ne spune că ar trebui să facem ceva şi cu porumbeii din parcuri 

fiindcă şi ei murdăresc. Alte oraşe pentru momunente au luat ceva 

măsuri pentru murdăria provenită de la porumbei. Asta nu ştiu dacă este 

inclusă în bugetul de anul acesta, dar pentru ciori a fost. 

 Doamna Lazăr de la GIC Cişmigiu întreabă când se pune studiul la 

licitaţie? Studiul de ciori, cred. Probabil ne aşteptăm să fie aprobat luni 

bugetul.  

 

 Doamna Director General Balcu Roxana - ALPAB 

 Da, probabil după aprobarea bugetului, vom putea vedea cum ne 

organizăm. Oricum dânşii vor fi cu siguranţă informaţi. Oricum avem 

acţiuni împreună cu dânşii. 
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Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

 Voiam totuşi să recapitulez pentru cei care poate ne urmăresc că 

ce am inclus pe, în afară de calistenix, la investiţii pentru cele 5 parcuri, 

plantare de arbori în alveolele lipsă, în special pe bulevardul Splaiul 

Unirii, achiziţie nisip pentru ţarcuri de câini din parcurile administrate de 

ALPAB, de asemenea pentru înlocuirea arborilor uscaţi din parcuri, 

reparaţii la Skate Parc Tineretului, achiziţie şi montare de bănci şi 

scaune tot pentru Parcul Tineretului, în zona de relaxare de pe lângă 

Cafeneau Actorilor, 50 de mii de lei pregătire profesională în gestionare 

de spaţii verzi în bugetul de training de anul acesta de la ALPAB. 

 Doamna Lazăr ne spune de nisip pentru locurile de joacă. Acesta 

poate fi inclus, nu, doamna Balcu? Tot aşa în descrierile respective.  

 

 Doamna Director General Balcu Roxana - ALPAB 

 Sigur că da. Dacă este nevoie, cumpărăm şi pentru locurile de 

joacă, nu doar pentru ţarcurile de câini sau pentru alte nevoi pe care le 

mai avem pentru că nisip mai putem folosi şi în alte locuri la producerea 

de beton pentru reparaţii locale, deci noi cumpărăm nisip şi pentru ... 

 

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

 Pentru reparaţii sper să începeţi cât mai repede după ce este trecut 

bugetul în zilele următoare.  

 

 Doamna Director General Balcu Roxana - ALPAB 

 Bine, noi şi acum facem reparaţii în parc. Reparaţii la bănci, ceea 

ce se poate face cu personalul nostru propriu,  

 

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

 Oricum e un buget destul de mare, dacă nu mă înşel şi la reparaţii. 

 

 Doamna Director General Balcu Roxana - ALPAB 

 3 milioane sunt.  
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Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

 Bun, acum ca un ultim lucru, voiam să reiau cu Dvs. calendarul 

acesta când veţi avea execuţia efectivă pentru înlocuirea locurilor de 

joacă, reamintesc că faţă de planul iniţial din decembrie, primarul general 

Nicuşor Dan a propus să înlocuim toate locurile de joacă din toate 

parcurile administrate de ALPAB şi spaţiile verzi. Au fost incluse studii şi 

DALI-uri pentru toate aceste parcuri, Când vă aşteptaţi să fie gata aceste 

DALI-uri? 

 

 Doamna Director General Balcu Roxana - ALPAB 

 Vor trebui scoase la licitaţie cât mai curând şi imediat ... bineînţeles 

vom stabili toate condiţiile de includere în caietele de sarcini pentru 

licitaţie, pentru DALI, după ce ne consultăm cu ONG-urile, cu doamna 

Cazacu şi vom stabili şi aceste aspecte şi apoi cât mai curând să dăm 

drumul la licitaţie şi ulterior la ..., deci după ce se va încheia proiectarea, 

partea de documentaţie, de avizare a lucrărilor de intervenţie, vom 

supune consiliului tehnico-economic aprobarea indicatorilor şi la 

următoarea rectificare de buget, sumele pentru punerea efectiv în 

practică a soluţiilor aprobate pentru... 

 

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

 Pe calendar asta ar însemna să zicem 2 luni pentru DALI-uri şi 

încă o lună pentru adoptare în Consiliul General după care scoaterea la 

licitaţie a proiectului. 

 

 Doamna Director General Balcu Roxana - ALPAB 

 Proiectului tehnic de execuţie. 

 

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

 Se poate scoate în paralel proiectul şi execuţia?  

 

 Doamna Director General Balcu Roxana - ALPAB 

 Da, sigur. Chiar e recomandat să fie cu acelaşi executant proiectul 

şi execuţia.  
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Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

 Deci, fiind în martie, asta ar însemna că puteţi scoate la licitaţie cel 

mai devreme în mai-iunie proiectul şi execuţia? După care ar fi ca licitaţie 

ca atare vara. Şi am putea să ne ţinem de calendarul discutat în ianuarie 

să înceapă execuţia efectivă în septembrie?  

 

 Doamna Director General Balcu Roxana - ALPAB 

 Sper să reuşim să şi la licitaţie să nu avem contestaţii prea multe. 

 

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

 Eu ce vă recomand este să fiţi foarte bine pregătiţi pe partea 

juridică, vedeţi şi acum cu gestionarea parcurilor sunt contestaţii. Cu cât 

faceţi documentaţia mai bine şi cu cât aveţi o echipă pregătită pe partea 

de licitaţii la ALPAB şi nu doar la ALPAB, să solicitaţi şi de la Primăria 

Municipiului Bucureşti expertiză, astfel încât toate răspunsurile să fie 

trimise cât mai repede, să poată procedura de licitaţie să meargă mai 

departe. 

 

 Doamna Director General Balcu Roxana - ALPAB 

 Sigur. O să mai am o problemă. Aş vrea să reuşim să angajăm 

personal pentru serviciul achiziţii. Noi am făcut o solicitare în acest sens, 

încă nu am primit răspuns oficial. 

 

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

 Credeam că aveţi deja un departament de achiziţii. 

 

 Doamna Director General Balcu Roxana - ALPAB 

 Dar, dar nu avem personal în acest departament, din păcate. 

Personal suficient. Am făcut solicitarea, domnul primar a fost de acord 

însă nu am primit încă un răspuns pozitiv în acest sens pentru a putea 

demara procedura de angajare.  
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Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

 Da, da, da. Bun. Mulţumesc, doamna Balcu, nu mai sunt înscieri la 

cuvânt. Rămâne pe 14 întâlnirea respectivă pentru a discuta despre 

spaţiile de joacă incluzive la ora 10, apoi în şedinţa Comisiei de Mediu 

vom discuta cum se face curăţenia în spaţiile de joacă existente de către 

angajaţii ALPAB pe punctele pe care tocmai le-am atins. 

 Spor, doamna director şi să ne vedem cu bine. 

 

 Doamna Director General Balcu Roxana - ALPAB 

 Vă mulţumesc.  

 

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

 Urmează ASPA, este alături de noi doamna director Georgiana 

Preda. Bună ziua. 

 

 Doamna Director General adjunct Preda Georgiana - ASPA 

 Da, bună ziua.  

 

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

 Ca şi comentariu pentru data trecută, am propus ca mendament 

suplimentarea în bugetul ASPA cu 100 de mii de lei pentru materiale, 

pentru ajutor, inclusiv tratamente şi hrană pentru animale, mai puţin 

căţei. N-am zis explicit despre pisici, dar m-am gândit că oricum pe ROF-

ul ASPA vă va lăsa să avem şi această linie bugetară, sper să fie în 

regulă, dacă nu, poate veniţi Dvs. cu o formulare mai generală astfel 

încât să fie clar pentru ce sunt acei bani, să vedem dacă va trece 

această propunere. Încă o dată de la doamna Manuela Mureşan a venit 

ea. Dacă sunt întrebări pentru doamna director de la ASPA. Văd că nu 

sunt înscrieri la cuvânt şi întrebări pentru ASPA. Vă mulţumesc pentru 

prezenţa de astăzi. 

 Urmează Grădina Zoologică. Doamna director Preda este alături 

de noi. Doamna director, ca şi completare pentru ce am discutat ultima 

dată, vom avea, la fel, un amendament pe baza datelor transmise de 

Dvs. din ultima comisie. La liniile solicitate pentru un total de 1350000 lei 
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suplimentări, nu reiau toate sumele, dar oricum aceasta este suma totală 

fiindcă sunt în total opt linii bugetare cu diverse sume aici. Sunt pe baza 

datelor pe care ni le-aţi transmis Dvs. marţi după comisie. Sper să fie de 

acord şi colegii consilieri cu acest amendament şi cu suplimentarea 

respectivă. Dacă sunt înscrieri la cuvânt. Dacă nu, vă propun să trecem 

în continuare la Centrul de Protecţia Plantelor. Este domnul director 

alături de noi? Bună ziua. Nu cred că este. Oricum, mulţumesc încă o 

dată doamna director Oprea pentru participare astăzi.  

 

 Doamna Director Oprea Ancuţa Elena – Grădina Zoologică 

Bucureşti 

 Bună ziua. Mulţumim şi noi. Sper să reuşim să trecem peste etapa 

asta. Nu este ceva care să fie vizibil pentru noi dar vom încerca să ne 

păstrăm la limita bunului simţ dpdv. al bunăstării animalelor şi expunerii 

către public.  

 

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

 Mulţumesc şi mulţumesc că aţi venit ... pentru copiii refugiaţi din 

aceste luni, din acest an. Chiar suntconvinsă că se poate realiza şi toate 

instituţiile cum este instituţia Palatele Brâncoveneşti, care au atribuţii în 

acest sens pe coordonare refugiaţi, vor putea să aducă ... 

 

 Doamna Director Oprea Ancuţa Elena – Grădina Zoologică 

Bucureşti 

 Urmează să punem la punct întâlnirea dintre aceştia şi ... care au 

parte de un asemenea început de viaţă ... să facem ceva pentru ei. 

 

Doamna Preşedinte Ciceală Ana Maria 

 Cred că este foarte important inclusiv pentru sănătatea psihică a 

tuturor, inclusiv a părinţilor lor să avem şi astfel de momente în genere, 

darămite într-o situaţie foarte grea.  

 Aş vrea să trecem mai departe acum. Am făcut ca aducere la zi la 

şedinţa de luni. Am propus o suplimentare de sumă şi aici şi o vom 

propune prin amendament în sumă de 300 de mii de lei la cap. 20.01.09 



23 
 

pentru asigurarea minimă a tratamentelor fitosanitare în municipiul 

Bucureşti. 

 Bun. Aceasta a fost se pare ultima instituţie pe care urma să o 

dezbatem astăzi. Vă mulţumesc tuturor pentru participare şi, aşa cum 

am promis la început, voi face un nou apel către cei care doresc să ajute 

refugiaţi, urmând să-i pună la curent cu ce resurse sunt disponibile din 

partea primăriei, dar şi din partea Centrului Integrat de Management 

pentru Situaţii de Urgenţă şi Intervenţii. Vă dau numărul de telefon 

disponibil pentru refugiaţi al acestui centru 0749.065.730. Apoi urmează 

numărul de telefon disponibil 24 din 24, inclusiv în week-end pus la 

dispoziţie de Primăria Capitalei 021.95.24. La acesta pot să sune nu 

numai refugiaţi ci şi cetăţeni ai Bucureştiului care îşi doresc să ajute sau 

au nevoie de ajutor pentru refugiaţii pe care îi ajută. De asemenea, 

pentru cetăţenii care doresc să facă donaţii în materiale care pot să ajute 

sau în alimente neperisabile, sunt 3 astfel de centre unde se primesc 

donaţii de către primărie, anume: la Arena Naţională, în clădirea 

Academiei de Tenispe bd. Basarabia nr. 37-39, Centrul de Bucureşti pe 

bd. Regina Elisabetanr. 75 şi la Centrul de Economie Circulară în Calea 

Plevnei nr. 98. După comisie, vom ruga şi noi pe toţi cei prezenţi şi îi 

vom ruga şi vom trimite o adresă să pună aceste date să fie disponibile 

şi pe prima pagină a site-ului Primăriei Municipiului Bucureşti. Văd că 

haştagul este solidaritate cu Ucraina. Cum spuneam şi la început, este o 

situaţie foarte dificilă. Cred că va continua în următoarele luni dacă nu în 

următorul an. Vreau să-mi exprim şi eu mulţumirea pentru bucureştenii 

care fac atât de multe în această situaţie grea pentru vecinii noştri de la 

nord, pentru ucrainieni şi donează, îşi pun la dispoziţie casele şi de 

asemenea pentru colegii din primărie şi colegii consilieri generali, vă 

mulţumesc foarte mult. Sunt convinsă că împreună, cu mult curaj şi 

perseverenţă, vom fi mai puternici şi vom reuşi să facem din această 

situaţie dificilă un lucru de care să fim mândri peste ani, o mobilizare 

exemplară se întâmplă deocamdată de o săptămână şi vreau să cred că 

va persista în timp, vom face şi noi tot ce putem pentru asta. Încă un 

lucru, Centrul de la Gara de Nord este un fel de ghişeu lângă biroul de 

informaţii unde pot primi refugiaţi sau oameni care ajută, contacte pentru 

cazări, pentru a primi masă caldă în centrele primărieişi orice alt tip de 

informaţie cu resursele puse la dispoziţie de către Primăria Municipiului 

Bucureşti. 

 Vă mulţumesc foarte mult pentru şedinţa comisiei de astăzi. A fost 

ultima din seria de dezbateri pe bugetul de mediu şi protecţia animalelor 
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al Primăriei Municipiului Bucureşti şi subordonate din acest an. Ca idee, 

pe calendar urmează astăzi şedinţa Comisiei de Buget, chiar acum, de la 

ora 16, o puteţi urmări online pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti şi 

apoi luni urmează şedinţa de Consiliu General în care vom dezbate în 

Consiliu şi vom adopta acest buget, iar apoi toate proiectele de care am 

discutat în aceste luni vor putea fi implementate în acest an şi în anii 

următori. 

 Vă mulţumesc tare mult pentru participare astăzi, vă mulţumesc 

încă o dată pentru solidaritate, curaj, să avem o zi bună şi un week-end 

cât se poate de bun, vă aştept şi data viitoare în comisia noastră şi pe 

curând! La revedere! Mulţumesc tehnicului pentru suport. Mulţumesc. La 

revedere! Declar şedinţa închisă! 

 

 Preşedinte,       Secretar, 

   Ciceală Ana Maria          Nicolaie George 
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