Proces - verbal al 9edinjei Comisiei de Ecologie,protec+iamediului9i
igienizare din cadrul CGMB din data de 29.03.2022, ora 11

Prezenti: Ciceala Ana Maria, Nicolaie George, Purcarea Sorin, Gram

Anamaria Alina, Muresan Manuela, FlorescuAdrian Constantin, Maxim
Marius catalin, Stoica loana, Comanici Ancuta Sorina.
Absenji: -

§edinja comisiei se desfa9oara online, printr-o platforma de
videoconferinta, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 94/2020.

Ordinea de zi: Analiarea 9i votarea avizelor pentru proiectele de
hotarare aflate pe ordinea de zi a 9edinjei CGMB.
Au fost invitali la aceasta sedinla reprezentanjidin partea direcjiilor
din cadrul Primariei Municipiului Bucure9ti.

DoamnaPre9edinteCicealaAna Maria
Buna ziua.
Bine aji venit la 9edinja comisiei de ecologie.va prezint ordinea de
ZI

La primele 3 puncte avem proiectele de hotarare pentru aprobarea
rapoartelor privind stadiul realizarii masurilor din PICA.
La punctul 2 avem aprobarea

unui protocol de colaborare

interinstitujionala pe deratizare, dezinsecjie 9i dezinfecjie, Institutul
Najional de Cercetare, Dezvoltare Medico-Militara Cantacuzino.
La punctul 3 aprobarea planului anual al finanlarilor nerambursabile

pentru 2022 pe legea350.
La punctul 4 proiectul privind colaborarea,protocolul de colaborare
Tntre Bucure9ti 9i Asocia jia One World Romania.

La punctul 5 protocol de colaborare TntreBucure9ti 9i Fundajia Vital
Strategies pentru un sistem de senzori pentrucalitatea aerului.
Acestea ar fi cele 5 puncte propuse pentru ordinea de zi de astazi.
Rog colegii daca sunt interven Iii pe puncte pe ordinea de zi sau propunere

de puncte suplimentaresau scoaterea unor puncte.
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Asistent comisie
Ma scuzaIi, doamna pre9edinte, dupa cum am trimis email-ul, sunt
7 puncte pe ordinea de zi pentru ca sunt 3 cu PICA.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Da, corect, corect, ca sunt 3 cu PICA. Deci 7 puncte, intradevar. Le-

am numarat eu gre9it. Deci daca sunt colegi care vor sa intervina pe
ordinea de zi, va rog sa supuneli la vot aceasta ordine de zi 9i apoi sa
daji Dvs. citire proiectelor Tn ordinea lor. De asemenea, ca de obicei,
colegii care doresc sa ia cuvantul, se pot scrie pe chat cu Tnscriere la
cuvant.

Asistent comisie
Puteji vota ordinea de zi.

6 voturi pentru.
Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Perfect. A9adar putem incepe cu punctele de la 1 la 3. Le putem
discuta Tmpreunafiind vorba de rapoartele pe stadiul realizarii masurilor
din PICA pentru trimestrul IV anul 2021, apoi intreg raportul pentru 2021
9i punctul 3, Planul de Menjinere a Calitalii Aerului aferent anului 2021.
§tiu ca sunt colegi care aveau Tntrebari.De aceea i-am invitat pe domnii
directori Teodorescu 9i Hristu. va rog. Daji citire celor 3puncte, va rog.
Asistent comisie

1. Proiect de hotarare privind aprobarea raportului referitor la
stadiul realizarii masurilor din Planul Integrat de Calitate a
Aerului in Municipiul Bucure9ti 2018 - 2022, aferent
trimestrului IV al anului 2021.

2. Proiect de hotirare privind aprobarea raportului referitor la
stadiul realizarii misurilor

din Planul Integrat de Calitate a

Aerului in Municipiul Bucure9ti 2018 - 2022, aferent anului
2021
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3. Proiect de hotarare privind aprobarea raportului referitor la

stadiul realizirii masurilor din Planulde Mentinerea Calitatii
Aerului in Municipiul Bucure9ti 2018- 2022,aferent anului
2021

Este doamna director Mihaela Chiri@in webex, doamna director
Hristu 9i este prezent 9i domnul director Teodorescu, cum aji solicitat Dvs.

Doamna Pre$edinteCiceala Ana Maria
Da, muljumesc.

Doamna AnamariaGram, va rog.
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Muljumesc.

Am cateva Tntrebari.Mai Tntai pe doamnadirectoare Chirila de la
Direcjia de Mediu. La masura 1.2 la pagina 11 din proiectul de hotarare
privind stadiul de implementare trimestrul IV anul 2021 pentru PICA, e
masura cu realizarea de benzi unice dedicate transportului public 9i
vehiculelor de intervenjie, ultimul paragraf Tnaintede tabel.

Doamna Brauletelonica Magdalena- Direcjia de Mediu
Ma numesc lonica Braulete, de la Direc jia de Mlediu.
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Buna ziua, doamnaBraulete.in trimestrulIV 2021 s-au finalizat
lucrarile pentru benzi dedicate pentru transportul Tncomun Tnurmatoarele
locajii Bulevardul Ion Mihalache, Calea Plevnei,Calea DorobanIi, Strada
Aviator Radu Beller, strada Polona, Calea Floreasca, Bulevardul Corneliu
Coposu 9i de9i scrie aici in acest paragraf ca s-au finalizat lucrarile pentru
aceste benzi dedicate, in tabel nu apare pe trimestrul IV ca fiind realizate,
sunt doar Tn curs de executare sau de ce nu sunt trecute ca realizate?
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DoamnaBrauletelonica Magdalena– Direcjia de Mediu
Sunt trecuji doar indicatoriide Km, nefiind ...
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Dar nici ca 9i Km nu sunt trecuji, adica eu nu vad in tabel deloc
trecut, deci coloana care e valoareaobjinuta Tn perioada de raportare
trimestrul IV 2021 este liber aici, coloana, ca si cum nu s-ar fi facut nimic,
dar in paragraf spune ca s-a facut.

DoarnnaBrauletelonica Magdalena– Direcjia de Mediu
Raportarea a fost cumva globala, fara Km.

DoamnaConsilier GramAnamariaAlina
Dar acestea sunt facute. Adica aceste benzi sunt realizate, adica
sunt dedicate numai transportu lui in comun Tn prezent?

Doamna Braulete lonica Magdalena – Direcjia de Mediu

A9a ni s-a raportat.
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

O.K., dar Dvs. nu 9tili detalii? Daca de exemplu sunt separate prin
anumite marcaje sau cum s-a facut?

Doamna Braulete lonica Magdalena – Direcjia de Mediu
Daca am fi avut informajii mai multe...

DoamnaConsilier GramAnamariaAlina
Poate stie domnul director Teodorescu

Domnul Director executiv Teodorescu Mihai – Direcjia Transporturi
sarut mana. Buna ziua. La Piaja Garii de Nord pe Calea Grivijei Tntre
Gara de Nord si §oseaua Titulescu sunt circa 700 m, la Polona sunt circa
100 de m, la Ion Mihalachesunt circa 100 de m, iar acestea au fost Tn
continuare extinse. Nu am numarul exact de kilometri datorita faptului ca

noi am avizat un pachet mai mare de benzi unice 9i de sensuri unice
totodata dar realizarea lor fiind la Administratia Strazilor Bucuresti, din
cauza lipsei unor materiale Ia un anumit moment dat, nu s-au implementat
in totalitate, dar acestea care au fost mentionate de catre dumneavoastra

sunt implementateTn totalitate 9i sunt 9i separate cu stalpi9ori 9i
separatoare de benzi dedicate tocmai pentru a Tmpiedicatraficul dar din
pacate dupa cum putem observa, nu prea se respecta de catre ceta+enii
municipiului Bucure9ti Tntotalitate.

DoamnaConsilierGramAnamariaAlina
Aici cred ca brigada rutiera, nu? Ar trebui sa intervina daca nu sunt
respectate, daca 9oferii de autoturisme intra pe banda unica.

Domnul Director executiv Teodorescu Mihai – Direc jia Transporturi

Brigada rutiera 9i polijia locala pot. ..
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Polijia locala nu poate sa opreasca vehiculul Tn deptasare, deci
probabil doar brigada rutiera, deci ar trebui sa cerem concursul brigazii
rutieresa se respecte,nu?
Domnul Director executiv Teodorescu Mihai – Directia Transporturi
Doamna consilier general, aici daca ne uMm 9i Tn momentul Tncare

ei stajioneaza la coada de la semafor...
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Dar unii chiar stajioneaza? A, O.K.
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Domnul Director executiv Teodorescu Mihai – Direcfia Transporturi

Pai va daji seama ca se face coada la semafor inclusiv pe banda
unica dedicata transportului public 9i fmi Tntarzietransportul public,
generand o disfuncjionalitate a acestuia 9i o intarziere de cost 9i un

consumde CO, Eu zic ca polijia locala,avandTn vedereca ele
stajioneaza la semafor, poate sa sancjioneze daca avem bunavoinji. E
parere personala.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Cu atat mai bine. Eu nu 9tiam ca se 9i stajioneaza pe banda dedicata

transportului Tn comun, adica credeam ca doar se trece, dar atunci a9
sugera sa se faca o solicitare mai ales catre Polijia Locala a Municipiului
Bucure9ti, care e subordinea Primarului General, sa faca acjiuni de genul
acesta de eliberare a tor 9i de aplicare de sancjiuni contravenjionale
pentru 9oferii care intra pe aceste benzi dedicate.

Muljumesc mult.

A doua Tntrebaretot pentru doamna directoare Chiri@ sau pentru
doamna Braulete, la pagina 47, numai pujin sa ma duc 9i eu la pagina 47,
la masura 1.13 salubrizarea urbana, salubrizarea strazilor, fiecare
primarie de sector a raportat un numar de kilometri care presupun ca sunt
un numar de kilometri care sunt salubrizaji regulat, dar nu este mentionata

frecventa cu care salubrizeaza acest numar de kilometri. Primariile de
sector nu au raportatfrecvenja?
Doamna Braulete lonica Magdalena – Directia de Mediu

in planul de calitate a aerului nu este prevazuta frecvenja ci doar
ace9ti indicatori de Km.
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Pai 9i indicatorul de kilometri cum a fost gandit? Totalul strazilor pe
care trebuie sa le salubrizeze regulat sau totalul de strazi pe care I-au
salubrizat Tntot anul?
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Doamna Brauletelonica Magdalena – Directia de Mediu
Noi le-am cerut prin raportarile sa menjina indicatorul Ia care au
ajuns 9i bineTnjeles sa pastreze 91frecvenja.

Doamna Consilier Gram Anamarfa Alina

§i mai este o problemaca pe langa secventa,care este mult mai
redusa decat ceea ce e prevazut prin regulamentul de salubrizare adoptat
de Consiliu General, mai avem o problema cu calitatea, adica eu trec prin

spatele angajajilor operator de salubrizare care matura de exemplu
strada, din pacate tot maturat manual nu mecanizat 9i maturatul manual
a9a cum 9tim cauzeaza poluarea cu particulelePM 2,5 9i PM10, deci ma
duc prin spatele lor 9i efectiv iau chestiile mari gen flacoane de plastic.
Toata mizeria ramane Tncontinuare pe trotuar 9i pe carosabil, mucuri de

!igara, indiferentce mizerie,deci nu nu iau 9i aici 9tiu ca trebuiesa
discutam cu primariile de sector ca ei ar trebui sa verifice calitatea
serviciului prestat. Nu? Am am vorbit cu doamna luga 9i 9tiu ca ea spunea
ca nu avem competenta de control.

Doamna Brauletelonica Magdalena– Direcjiade Mediu
Masurile sunt implementate de sectoare, ei ne raporteaza toate
aceste date iar eficienta sau cat de calitativ este implementata masura
este raspunderea lor.
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Da, raspunderea lor Pi sanatatea noastra.

$i trecem mai departe Ia o Tntrebarepentru Directia Transporturi,
pentru domnul Teodorescu. la pagina 34 din raport este masura 1.7, este,
vad ca e Tntarziatavizul brigazii rutiere pentru tronson 2 9i tronson 4,
traseul 3 piste de biciclete, puteji sa ne spuneli din ce cauza nu se pot
ab{ine aceste avize de la Brigada Rutiera?
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Domnui Director executiv Teodorescu Mihai – Direcjia Transporturi

La nivel de primarie s-a facut un comandament pentru reevaluarea
acestor tronsoane din care fac parte 9i domnii Rigu 9i Nicorescu, inteleg

ca au mai fost cateva modificari,cateva Tmbunatatiriale tronsoanelor,
urmand ca acestea sa fie depuse pentru avizul final la Brigada Rutiera 9i
pentru a putea elabora 9i debloca proiectul Ia AFM.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

O.K. Am Tnjeles. Deci se reconfigureaza ni9te tronsoane, de aceea
nu s-a abjinut avizul, trebuie depusa documentajia refacuta acum.

Domnul Director executiv Teodorescu Mihai – Direcjia Transporturi

Nu neaparat reconfiguraretotala. Se adauga imbunataliri conform
unei viziuni mai prietenoasa cu ... biciclete 9i pentru bicicli9ti.
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Bine si vreau sa va mai Tntrebbenzile de care au fost create de
exemplu 9i pe Bulevardul Regina Elisabeta, care sunt facute pe trotuar,
care nu respecta din cate 9tiu eu standardele, acelea ce se va Tntampla

cu ele? Le refacemcorectsau ramana9a? Care e strategia?La ce
concluzie au ajuns speciali9tii? Ce se Tntampla cu ele?

Domnul Director executiv Teodorescu Mihai – DirecTiaTransporturi

Nu 9tiu Tngrupul de lucru Ia ce concluzie au ajuns. Momentan cred
ca trebuie !inute datorita faptului ca noi am avut o decontare pe fondul de
mediu, ni s-au platit bani pentru aceasta realizare, cred ca lucrarea are o
perioada de garanjie minima din care nu se poate ie9i, Tntradevaraici sunt
discujii ca sunt conforme sau ca nu sunt conforme, dar putem sa luam 9i
alte exempte,va dau un exempluTncapitala Austriei la Viena sunt foarte
multe benzi pe trotuare 9i nu e nici cea mai mica problema.V-am dat doar

un mic exemplu,nu zic ca sunt pro sau contra, eu v-am spus doar
constataride la fata locului
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DoamnaConsilierGramAnamariaAlina
Posibil sa existe diferente, nu vreau sa intru Tndiscutii de detaliu

Pe doamna directoare Hristu de la Direcjia de Investitii, vreau sa
Tntreb,la pagina 39 din raport...

Doamna Director General Hristu Madalina – Direc+iaGenerala
Investi Iii

N-am reu9it sa ma loghez de pe calculator din pacate.

DoamnaConsilierGramAnamaria Alina
va citesc eu.

Masura 1.8. Introducereaunui sistem de transport public cu
biciclete, crearea de sta Iii de inchiriere, parcari, achizitionarea de biciclete
pentru utilizarea de catre public. Responsabilitatea implementarii masurii
1.8. Primaria Municipiului Bucure9ti, prin Direcjia Generala de InvestiIii,

respectiv Administrajia Strazilor, Compania Municipala Strazi poduri 9i
pasaje Bucure9ti S.A. Descrierea stadiului implementarii masurii: sunt
prevazute a se realiza 420 de locuri de parcare biciclete, in fine 9i din cate
9tiu s-au montat aici scrie doua rastele cu 10 locuri de parcare, asta e de

ani de zile, trei rastelecu 20 de locuri de parcarebiciclete9i voiam sa
Tntreb de ce nu avansam cu acest proiect?

Doamna Director General Hristu Madalina – Directia Generala
In vestit

ii

Avem chiar acum un referat care a plecat de la noi pe traseu pentru
realizarea a 2 parcari de biciclete Tn centrul istoric, unu} pe partea caii
Victoriei 9i unul pe partea pe zona splaiului, sunt ni9te parcari Tnchise,care

urmeaza Smart, care se deschid, se programeaza,se deschid cu
telefonul, totul se plate9te prin telefon 9i totul se realizeaza numai prin

telefon. Acesta este unul dintre proiecte. Mai avem 9i o propunerede
colaborare din partea IKEA pentru inca un astfel de Ioc de parcare Tnchis
biciclete Tn zona Baneasa 9i vom merge cu acela, aceea9i propunere de
colaborare am avut discujii cred ca din noiembrie 9i pana acum 9i am ajuns
la un punct comun. in momentul acesta suntem in implementare cu
9

proiectele AFM-ului pentru piste de biciclete 91 lucram Ia, urmeaza sa
punem Tnconsultare publica masterplanul chiar saptamana viitoare. Cam
asta e situatia pe zona de transport public cu bicicleta la acest moment.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Deci urmeaza sa intre Tndezbatere publica masterplanul cu piste de
biciclete?

Doamna Director General Hristu Madalina – Directia Generala
Investitii
Exact, da. Eu am ... la sectoare pentru puncte de vedere pana vine.. .

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Puteji sa ne trimiteji 9i noua, consilierilor?

Doamna Director General Hristu Madalina - Directia Generala
Investijii

Sigur ca da. Cum sa nu? Noi am colaborat cu toate sectoarele din
Bucure9tipentru realizarea acestui document, draftul l-am transmis 9i tor
pentru punct de vedere pana data pana vineri 9i apoi Tl punem Tn
consultare publica. BineTnjelesca vi-I transmit 9i dumneavoastra Tncursul
zilei de astazi, maine cel tarziu TIveji avea tocmai pentru a analiza.
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Muljumim.

cali kilometri sunt prevazuli in total, aproximativ daca va mai
amintiji, Tmpreuna cu sectoarele?

10

Doamna Director General Hristu Madalina – Direcfia Generala
Investiiii
Propunerea pe strazi principale, bulevarde secundare Tn sectoare
undeva Ia, ce a reie9it Tnurma analizelor noastrepana la urma lungimea
ei va fi rezultata dupa realizarea lungimea finala va fi va rezulta in urma

realizariimasterplanului,noi avem undevacred la 800 9i un pic de
kilometri.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Pe doua benzi? Adica 400 km de traseu sau 800 de km?

Doamna Director General Hristu Madalina – Directia Generala
Investijii

800 de Km de traseu.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Da, credeti ca e realist?

Doamna Director General Hristu Madalina – Direc+iaGenerala
Investi+ii

Asta e necesitatea Bucure9tiului Tn urma realizarii masterplanului.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Aceasta e necesitatea. O.K.

Doamna Director General Hristu Madalina – Directia Generala
Investitii
Vor fi 200, 500 care ce va fi posibil sa se realizeze Ia faja locului.
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Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

gi v-aji gandit sa-I Tmparlili pe bucati adica pe etape, mai intai sa

faceti un anumit traseu, dupa un alt traseu, ca sa fie, ideea este sa
comunice Tntreele pistele ca sa poli sa le utilizezi, sa nu se Tntrerupa brusc

98dupa aia tu nu mai ai nicio variantapentru un Km, te duci cu bicicleta 9i
dupa aia nu mai ai ce sa faci. V-aji gandit cum sa fie realizat Tnetape 9i sa
He util pana cand a realizat totul, 800 de Km?

Doamna Director General Hristu Madalina – Directia Generala
Investit ii

§tili probabil ca in acest moment avem cateva bucali realizate, mai
avem un numar de 60 de Km care sunt inclusi in PM-ul de, mai avem in
implementare30 9i ceva de kilometriaceia care sunt prin AFM, am pus
cap la cap aceste proiecte care sunt deja mai avansate9i bineTnjelesca
le-am legat Tntreele. incercam sa facem Tntaiexact ce spune 9i...

DoamnaConsilier GramAnamariaAlina
§i cu PID-ul? Corelaji 9i cu PID-ul?
Doamna Director General Hristu Madalina – Directia Generala
Investi+ii

Cu PID-ul vom corela, dar in PIDU noi nu avem piste de biciclete.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Da, 9tiu, Este altceva.
Doamna Director General Hristu Madalina – Directia Generala
Investitii
E un proiect de 9 Km 91Tncercamsa mergem cu el pe POR.
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Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Ideea e ca straziledevincompatibile pentru biciclete,sa mearga9i
atunci...
Doamna Director General Hristu Madalina – Directia Generala
Investitii

A9a este. E un obiectiv prioritar. Avem 9i autorizaIii de construc[ie
pe 20 din cele 42 de investiIii din PIDU, cei 9 Km sun TmpaBiliin 42 de
proiecjele. Am scos autorizajiile pentru jumatate. Celelalte, suntem Tncurs

de, imediat Tl, vom ie9i cu el in licitatie, imediat dupa ce vom objine
autoriza{iilede construcjie pe toate cele 42 de proiecte.
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
O.K. Daca putem sa va ajutam cu orice, sa ne spuneji. Pistele pentru
biciclete sunt gandite sa fie folosite 9i de trotinetele electrice sau nu?

Doamna Director General Hristu Madalina – Directia Generala
InvestiIii
Eu, sincera sa fiu, nu cunosc legislajia, nu 9tiu cum e cu trotinetele,
dar din ce am vazut a9a, se circula Tntradevar9i cu trotinetele pe pistele
existente.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

O.K. Voiam sa va Tntreb,la Tnceputaji zis ca ati transmis referatul.
va referiti la referatul de necesitate, nu? Pentru cele doua parcari pe Calea

Victoriei9i pe Splai.
Doamna Director General Hristu Madalina – Directia Generala
Investitii

Exact, da
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Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

O.K. Deci aji transmiscatre Direcjia de Achizijii, nu?

Doamna Director General Hristu Madalina – Direcjia Generala
Investijii
Am transmis catre Direcjia Juridic 9i cred ca pana la sfar9itul
saptamanii va ajunge la domnul primar.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

gi aji zis ca or sa fie parcari inchise.

Doamna Director General Hristu Madalina – Direcjia Generala
Investitii
Da, parcari Tnchise,care urmeaza sa fie deschise cu telefonul, cu .,.
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Am injeles. Aji zis.

O.K. Muljumescfoarte mult.
Mai am o intrebare pentru domnul director de la Direcjia
Transporturi, domnul Teodorescu. La pagina 49, e ultima Tntrebare cred,
masura 1.14 gestionarea traficului Tnzona centrala. 'in primul rand vad ca
Tntrirnestrul IV anul 2021 s-au avizat locuri de parcare Tnzona centrala,
nu 9tiu daca Dvs. sunteIi in masura sa spuneji de ce nu se avizeaza locuri
de parcare. Daca nu, mai am o alta Tntrebare tot la masura aceasta.

Domnul Director executiv Teodorescu Mihai – Direcjia Transporturi
Locurile de parcare se avizeaza conform contractului de delegare.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Cu compania de parking?
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Domnul Director executiv Teodorescu Mihai – Directia Transporturi
Da. Ei sunt cei care evalueaza Tnteren 9i Tmpreuna cu Administra+ia
Strazilor vin in Comisia Tehnica de Circulajie 9i propun dar dupa aceea ar
trebui ajutat anexa 3 la contractul de delegare, fapt ce nu s-a materializat.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Dar 9tili cumva care sunt impedimente? De ce nu se avizeaza locuri
de parcare? De ce nu sunt marcate? §tili cumva care sunt problemele?

Domnul Director executiv Teodorescu Mihai – Directia Transporturi
Nu 9tiu problemele. va daji seama. Sunt in gestionarea operatorului,
adica a companiei.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
O.K. Muljumim.

Vroiam sa va Tntrebdespre linia aceasta speciala care a fost Tnainte
698 9i apoi transformata Tn784 9i ca urmare a cererii scazute de transport,
linia 784 a fost suspendataTncepandcu data de 3 maRie 2021. Era cea
care mergea la Aeroportul Henri Coanda, nu? Facea legatura 9i Tntreni9te
institu Iii din Municipiul Bucure9ti, in zona centrala.

Domnul Director executiv Teodorescu Mihai – Direc+iaTransporturi

Avand Tn vedere faptul ca Ministerul Transporturilor a finalizat
lucrarile la trenul metropolitan 9i faptul ca Primaria Municipiului Bucure9ti,
Tmptruna cu Mletrorex 9i cu CFR a integrat politica de tarifare la nivel
regional pe ceea ce Tnseamna calatorie orara, din analiza facuta de colegii

de la Asociajia de DezvoltareIntercomunitaraBucure9tillfov, au rezultat
ca necesitatea schimbarii traseului sau ma rog eliminarii lui 784 datorita
frecvenjei scazute de catatori. Pur 9i simplu, nu mai erau calatori pe
aceastalinie
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Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Mie mi se parea ca e o linie utila, Mai ales daca o facem cu autobuze
electrice 9i legam zona centrala cu anumite obiective de interes public 9i
institujii, era util ca 9tiu ca in mai multe ora9e exista aceste linii pentru

zona centrala 9i sunt autobuze electrice, in ora9e chiar gratuit sunt
aceste

Domnul Director executiv Teodorescu Mihai – Direcjia Transporturi
sa dam exemplu Sibiul, care are a9a ceva implementat, are...

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Nu 9tiu, va zic Dvs. ca sunteji in domeniu, poate discutaji cu cei de
la TPBI sa ia in considerare nu numai pentru aeroport, dar poate pentru
zona centrala,de a uni obiectivede interes chiar 9i turistic,au o alta linie
pentruinstitujii publice.
Acestea au fost Tntrebarilemele.
va muljumesc foarte mult tuturor.

Domnul Director executiv Teodorescu Mihai – Direcjia Transporturi

Doar sa va completez. BineTnjelesca avem un plan 9i studiu de
oportunitate care reglementeaza achizijia de autobuze electrice care este
chiar Tndesfa9urarea acuma 9i speram sa se termine cat mai repede sa

se atribuie sa avem un producatorde autobuze electrice care va furniza
la Bucure9ti un lot de 100 de bucali, va daji seama ca prioritar este inelul
principal deservit de PICA pentru toate liniile unde vor opera aceste
autobuze electrice.

DoamnaConsilier GramAnamariaAlina
O.K. Multumescmult

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Muljumesc 91eu.
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Domnul consilier Florescu, va rog.

Domnul Consilier Florescu Adrian Constantin

Buna ziua.
Noi tot punem stalpi9ori, facem piste de biciclete 9i cineva de
managementul traficului a facut un calcul cum impieteaza asta asupra
traficului? Exemplu a9a: Bd. Decebal sau Unirii. Am pus stalpi9ori, traficul

de pe trei benzi s-a mutat pe doua 9i e aglomerat tot timpul. Majoritatea
dintre noi mergem cu autoturismele personale. Tot facem lucruri dar
suntem convinsi ca nu stricam altele?

Domnul Director executiv Teodorescu Mihai - Direcjia Transporturi

Domnule consilier general, daca fmi permiteti, aceste benzi de
circula+ieunica pentru autobuz Tntradevarerau reglementate 9i dinainte,

Tntradevar
aveaumarcajulde linie continua,care ar fi trebuitsa fie
respectat 9i fara stalpi9ori,Practic noi nu am facut decat sa delimitam
pentru a forja eu 9tiu ma9inile sa foloseasca benzile dedicate lor, nu pentru

transportul public. Pe de alta parte, politica municipalitalii este de
Tncurajare a transportului public in detrimentul transportului

personal

datorita preinfringementuluipe care iI avem pe calitatea aerului 9i a
masurilor care ne sunt impuse la nivel de Uniunea Europeana de
comunitate. Tntradevarau fost facute mai multe simulari de catre colegii
de la Compania Municipala Managementul Traficului, sunt simulari care
se fac la nivel de intersecIii. Cu datele pe care Ie au in acest moment, din
intersectiile care sunt introduse Tn btms, nu sunt toate cele 400 sunt doar
vreo 260 la nivel de municipalitate mai ales pe zona centrala, dar astfel de
simulari se fac in permanenta 9i se Tncearca reglarea timpului 9i diagramei
de la fiecare semafor Tn funcjie de aceste valori ale traficului generat
Tntradevar mai multe dificultate datorita prioritizarii transportului public in

detrimentul ma9inii personale. Oricum va muljumesc frumos pentru
ridicarea problemei, domnule consilier general.

Doamna Pre9edinteCicealaAna Maria
Vroiam sa raspund 9i eu. Muljumesc, domnule ...
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Domnul Consilier Florescu Adrian Constantin

va mai rog numai o secunda. Ideea e ca cei de la managementul
traficului 9i cei care raspund de semafoarele din Bucure9ti nu-9i fac treaba.

Vi dau nu 9tiu cate exempte vreji. Haideli sa luam intersecjia Dristor cu
cu Burebista,semaforul aIa nu a funcjionat patru zile 9i e un semafor care
asigura fluidizare. Nu a a funcjionat. Acela9i lucru s-a Tntamplat 9i la
semaforul de la Policlinica Titan 9i eu am injeles ca am mai pus Tntrebarea

cat noi nu am avut decat un specialist vizavi de semafoarecare a venit de
la UTI si care nu mai este si asta e motivul. Haideti sa Tncercamsi cu
colegii de la care se ocupa de treaba asta sa rezolvam problemeleintro
ora doua trei, nu patru zile.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Bun. va muljumesc.
Doamna Anamaria Gram, va rog.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Da, voiam sa spun colegul lui ca toate capitalele ca sunt extrem de
poluate ca 9i Bucure9tiul. Masurile pe care le-au luat au fost de a restrange
spa+iul pentru autoturisme private care cauzeaza ca 9i in Bucure9ti mare
parte din poluare, in Bucure§ti cam 60% din poluare e produsa de traficul
auto, tocmai Tnideea sa iIi fie mai greu sa te deplasezi cu ma9ina 9i sa te
motiveze sa folose9ti transportul mai pujin poluant, transportul Tn comun.
§i desigur metodele alternative, e vorba de biciclete 9i trotinete, Deci 9i Tn
Londra asta a fost masura. 'incet incet am mai luat o banda, a facut banda
speciala pentru autobuze, apoi au facut o banda speciala pentru biciclete
9i au ramas,in general autoturismeleau ramas cu o singura banda. Mai
mult, pe strazile secundare, unde ar trebui sa se circule cu 20 de km la
ora acolo in Londra, au facut foarte multe reconfigurari de 9osea sa spun
astfel Tncat sa ai curbe 9i scuaruri pe care sa le ocole9ti 9i sa, adica totul
a devenit cum sa zic, mult mai neplacut sa spunem a9a pentru 9oferul auto
ca sa TImotiveze sa ia mijloacele de transport in comun. Deci asta este
directia Tncare trebuie sa mergem, din pacate, chiar daca ne place sa

calatorimTnconfortulma9iniiproprii,trebuiesa con9tientizam
ca ne
Tmbolnavim9i ne imbolnavim cu tolii daca menjinem nivelurilede poluanji
peste nivelul de limite legale 9i a9 vrea sa va spun ca nivelurile de limite
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legale stabilite de directiva, au fost reduse Tn unele cazuri cu o patrime
pana Ia o patrime de catre Organizajia Mondiala a sanatatii anul trecut
pentru ca 9i-au dat seama ca aceste niveluri inca sunt nocive pentru
sanatate 9i cauzeaza de exemplu cancer pulmonar,astm 9i sunt afectati
mai ales a9a cum 9tili copiii care 9i circula la nivelul tevilor de e9apament,
Deci chiar daca e vorba de o renuntare la confortul nostru, ideea este sa

ne ca9tigamdreptulla sanatate9i dreptulla sanatate9i la viata este
prioritar, are prioritate Tnfaja confortului, asta voiam sa spun.
Domnul Consilier Florescu Adrian Constantin
Am doua lucruri pentru Dvs., doamna Gram. 1 aveji permis?

DoamnaConsilierGram AnamariaAlina
Da, am permis.
Domnul Consilier Florescu Adrian Constantin

Circulaji mult in Bucure9ti?
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Nu, nu circul
Domnul Consilier Florescu Adrian Constantin

Se vede. Al doilea,eu de exemplu am o ma9inaelectrica, apropo...

DoamnaConsilierGram AnamariaAlina
va felicit foarte mult.

Domnul Consilier Florescu Adrian Constantin

Care culmea are 9i un senzor pentru PMD 2 jumate 9i pentru oxizi
de azot, fmi spune Tnfiecare clipa cum stau acolo. Nu a9 vrea sa, eu am
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impresia ca 9edinja de astazi e 9edinta dumneavoastra. Nu a9 vrea sa fac

si eu acelasilucru.
Multumesc

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Bun. va rog sa va Tnscriejipe chat. Vom continua Tn urmatoarea
sedinta a comisiei de mediu aceasta discutie tocmai fiindca si eu vreau ca

toti membri ai comisiei de mediu daca nu toti membrii ConsiliuluiGeneral
sa fim cat de cat pe un consens privind politicile publice pentru transportul
public 9i de rnobilitate in general in Bucure9ti. va promit ca pun pe ordinea
de zi a comisiei urmatoare acest punct separat pentru a putea dezbate Tn

continuarepe el. Tntretimp, va rog sa facem un vot pentru,separat pe
fiecare punct 1, 2, 3 in parte 9i apoi va rog sa dati citire rezultatelor 9i sa
trecem la urmatorul punct.

Asistentcomisie

Votaji punctul 1.
Toati lumea pentru. 6 pentru.

Puteji vota §i punctul 2.

6 voturi pentru.
Punctul 3 iI puteji vota.

6 voturi pentru.
DoamnaPre$edinteCicealaAna Maria
Muljumesc.

Urmatorul punct, va rog.
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Asistent comisie

Punctul 9, Proiect de hotirare privind aprobarea protocolului de

colaborare institutionali in domeniul salubrizirii – activitatile de
deratizare, dezinsecjie 9i dezinfec ge, pentru elaborarea de masuri cu

impact pozitiv in sanatateapublici a municipiului Bucure9ti,intre
municipiul
Medico –
Bucure9ti
Deratizare,

Bucure9ti, Institutul Najional de Cercetare – Dezvoltare
Militara „Cantacuzino”, Direcjia de Sinatate Publica
9i Asociajia de Dezvoltare Intercomunitara pentru
Dezinsecjie 9i Dezinfecjie Bucure9ti.

Raport de la Direc+iaGenerala Servicii Publice. Sunt prezenji
reprezentanji ai direcjiei.

DoamnaPre9edinteCicealaAna Maria

va rog sa va prezentaji9i Tndouaminute,foartescurtsa ne
prezentaji proiectul. Mul+umim pentru prezen@.
Domnul Bolo$ Ciprian – Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
pentru Deratizare, Dezinsectie, Dezinfectie - Bucure9ti
sarut mana. Buna ziua, tuturor. Ciprian Bolo9 sunt,. director executiv

de la ADI DDD, in stanga mea este doamna Petrescu de la Directia de
utilitati 9i Servicii Publice.Foarte pe scud, acest protocol este o initiativa
o inijiativa de a institujionalizao colaborare existentadeja TntreTntrecele
trei sau patru institutii, aici ma refer la PMB – ADI DDD - Institutul
Cantacuzino si Directia de sanatate Publica. Aceasta colaborare este
funcjionala astazi pe identificarea riscului epidemiologicTn Bucurestisi
anume tratamentele tratamentele pe care le executa compania Municipala

Eco lgienizare, sunt evaluate de de Directia de sanatate Publica a
Municipiului Bucure9ti prin acea comisie CSMC, unde exista risc
epidemiologic sa se intervine 9i Ia risc epidemiologic ma refer la sau ma
rog cazurile de care probabil ca ati auzit sunt cazurile de West Nile, Tnsa
pot exista 9i cazuri de zica, cazuri de rabie etc. Deci direcjia primului sau
ma rog primul obiectiv al acestui protocol este de a institutionaliza aceasta

colaborare 9i de a o Tntari.2, vorbim de strategiaADI sau ma rog de
strategia de DDD de la nivelul municipiului Bucure9ti,care a fost aprobata
in 2018, aceasta avand nevoie de o actualizare, aceasta actualizare are

sens o facem Tntr-uncadru, Tntr-unspectru largit, alaturi de Institutul
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Cantacuzino care sunt singurii speciali9ti DDD in Romania, ei avand
singurii biologi cu experienla foarte mare, in special in zona de !anjari
capu9e. Punctul 3 ar fi un proiect mai vechi de a avea un proiect de ideal

finanjat cu fonduri europene de rnonitorizare a riscului epidemiologic
privind operajiunile de DDD 9i anume e un sistem care se Tnscrie'in cadrul

Smart City. Exista exista echipamentecare automat sau care live pot
monitoriza nivelul nivelul de sau numarul tantarilor si nu si nu numai. Acest

sistem, Tmpreunacu Cantacuzinocare pot analiza respectiviivectori Tn
Real Time putem avea, putem avea o o intervenjie rapida pe focare pe
posibile focare de viru9i sau infecjii. Al patrulea element al acestui protocol

o reprezintaceva ce se Tntampla
in capitaleleeuropene,inca nu se
TntamplaIa noi 9i anume sunt acelecampaniide preven{ie9i anume
populajia, fara sa T9idea seama, contribuie foarte mult la dezvoltarea
acestor populajii de vectori care sunt purtatori de boli, pornind de la
hranirea animalelor din fata blocului, care sunt principala sursa de de
hrana pentru 9obolani, cu noi este ca aceasta mancare este sus+ine
susjine populajia de 9obolani, noi practic ii omoram, ei ii cresc. Afara sau
ma rog Parisul cheltuie9te cheltuie9te sume importante pentru campanii
de prevenjie 9i anume Nu hraniji animalele, el avand 9i un aspect punitiv
daca se Tntamplalucrul acesta, exista amenzi. in mare in mare cam astea
sunt cele patru obiective pe care 9i le propune acest protocol.Daca sunt
Tntrebari, eu va stau la dispozitie.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Muljumesc, domnule Bolo9. Doamna Mure9an, dar va rog foarte
scurt ,

Doamna Consilier Mure$an Manuela

Foarte scud. Nu am Tntelescare e problema cu hranitul animalelor?
1, care sunt acele animale? §i 2, vorbiji despre hranitul anirnalelor
comunitare de parca ar fi, nu 9tiu, am avea porci pe strada sau mai 9tiu eu
ce. Mai bine v-aji preocupa de gunoiul care nu se strange in tot Bucure9tiul
asta pentru ca de acolo se hranesc 9obolanii, nu din bobijele de pisici, din
bobijele de pisici se hranesc cel mult pasarile, daca v-aji referit la pisici

cand spuneji animale. caini maidanezisau comunitari,cum vreji sa le
spuneji dumneavoastra ca Tmidau seama ca nu sunteji un mare iubitor de
animale, nu mai exista TnBucure9tidecat in cazuri izolate 9i sunt capturaji
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imediat. in masura Tn care Bucure9tiul nu se poate ocupa de pisicile
comunitare, mi se pare o cruzime sa nu permiji locuitorilor Bucure9tiului
sa hraneasca aceste pisici. Ar trebui primaria sa se ocupe de sterilizarea

lor de capturarea 9i sterilizarea lor 9i darea spre adopjie in cazul Tncare
se poate, daca nu, eliberarea iar Tnteritoriu pentru ca nu reprezinta niciun
pericol 9i abia dupa aceea sa venim cu asemenea masuri, deci noi nu mai
hranim pisicile comunitare de langa bloc pentru ca hranim indirect
9obolanii. Nu, pisicile se bat cu 9obolani. Cred ca 9tim ca du9manul

9oarecelui e pisica, nu este omul. Deci masura aceasta nu mai fi hraniji
bucure9tenilor pisicile ca de fapt hraniji 9obolanii, este o pista falsa. Nu
daji exemplu Parisul unde Tntais-au luat masuri 9i abia dupa aceea s-au
interzis. Puteji sa ne daji exemplu de exemplu ora9ele din Turcia, Grecia,
Spania, Palma de Mallorca ca sa va dau un exemplu concret, unde sunt
special puse containere cu hrana pentru pisici, pentru pasari, apa 9i a9a
mai departe. E plina Grecia, e plina Turcia de pisici. noi acum avem grija
sa luam mancare animalelor ca sa nu hranim sobolanii. Pai faceti-va
treaba dumneavoastra9i...

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Doamna consilier, haideji sa-i permitemdomnului sa ne raspunda.

Domnul Bolo$ Ciprian – Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
pentru Deratizare, Dezinsecjie, Dezinfecjie - Bucure9ti
sarut mana, doamna Mure9an. va muljumesc pentru Tntrebare.in
practica, psisicile Tntr-adevarmananca 9oareci, dar noi nu tratam 9oarecii,
noi tratam 9obolanii pentru ca ace9tia sunt purtatori de boli. Pisica nu
mananca §obolani, chiar fuge de ei pentru ca uneori sunt mari cat o pisica,
dar nu doresc sa intru Tntr-opolemica cu dumneavoastra pe acest subiect,
ideea este ca hranirea animalelor din jurul din jurul blocurilor promoveaza
promoveaza populajiile de 9obolani, asta o zic difer9i speciali9ti 9i nu 9i
nu, iar campania de prevenjie, de aceea Institutul Cantacuzino 9i INSP,
care sunt speciali9ti Tnaceasta zona, de aceea campaniile de prevenjie
se fac impreuna cu dan9ii, ceea ce este 9i scopul scopul scopul acestui
protocol. Ca idee, toate campaniile de prevenjie pe sanatate Publica, chit
ca este pe aceste element de DDD, se avizeaza de catre Ministerul
sanatalii 9i anume institujia de sub ei, INSP. Orice campanie de prevenjie
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va respectatoate toate normele legale Tnvigoare 9i 9i aceste masuri de
protecjia animalelor, pe care le specificaji dumneavoastra.

Doamna Consilier Mure9an Manuela
Care e solujia pentru pisicile comunitare, de exemplu?

Domnul Bolo9 Ciprian - Asociajia de Dezvoltare Intercomunitara
pentru Deratizare, Dezinsec+ie, Dezinfectie - Bucure$ti

imi cer scuze doamna, cu mare drag v-a9 raspundedar nu ne
ocupam de a9a ceva. Tmicer scuze.

DoamnaConsilier Muresan Manuela
Deci faptul ca vor muri pisicile de foame 91,vi se pare o solujie buna
ca sa moaradupa aia 9i 9obolanii?Asta e demersul pe care iI facem, da?
Nu mai hranim pisicile ca sa moara9i dupa aia or sa moara9i 9obolanii.

Domnul Bolo9 Ciprian – Asociajia de Dezvoltare Intercomunitara
pentru Deratizare, Dezlnsectie, Dezinfectie - Bucure$ti

§obolanii promoveaza boli.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Haideli sa Tncheiemaceasta dezbatere, va rog foarte mult. Daca
dore9te doamna consilier, putem pune 9i pe aceasta pe ordinea de zi a
unei sedinte viitoare.

Doamna Consilier Mure9an Manuela

Da. Mi se pare ca nu reu9im sa ne civilizam absolut deloc. Avem
masuri barbareca acum 40 de ani 9i acum 50 de ani. Avem gradinile
zoologice ca in anii 60, avem masuri Tmpotriva 9obolanilor ca in anii 60 9i
aea mai departe. Numai ca nu punem verde de Paris la coljul blocului. Atat
am reusit sa evoluam
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Doamna Pre9edinteCicealaAna Maria
Da. Doamna Muresan, multumesc foarte mult. Le multumesc si
domnilor directori pentru prezen@pe acest punct. Vi rog sa sa pune+ila
avut acest protocol 9i sa trecem la urmatorul punct. Muljumesc.
Asistent comisie
Puteti vota

4 voturi pentru, 2 abjineri.

DoamnaPre$edinteCiceala Ana Maria
O.K. Deci raportfavorabil.
Urmatorul punct este cel privind aprobarea programului anual al

finanjirilor nerambursabilede la bugetul local pentru activitiji
nonprofit de interes local aferente anului 2022,conform prevederilor
legii 350/2015privind regimul finanlarilor nerambursabile din fonduri

publice alocate pentru activitiji non-profil de interes general cu
modificarile 9i completarile ulterioare.
Aici, sigur am discutat in extenso Tn luna ianuarie privind acest
program anual. El trebuie scos Tn call public pentru proiecte cat mai
devreme cu putinR, nu a putut fi supus la vot TnConsiliul General pana nu
avem aprobat bugetul municipiul Bucure9ti. Acesta este motivul pentru
care TIavem acum pe ordinea de zi. Sunt doua milioane patru sute de mii

RON pentru acest an pentru domeniile Protec+iaMediului 9i Protecjia
Animalelor, mai mult decat anul trecut si in urma discutiilor din comisie si
vreau sa le multumesc colegilor 9i celor care au participat, executivului, la
acest efort. Daca sunt Tntrebaripe acest proiect, daca nu sunt, va rog saI supunem la vot.
Asistent comisie

Puteli vota.
6 voturi pentru.
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Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Bun. Aviz favorabil

Trecemla urmatorulproiect privind aprobareaprotocolului de
colaborare intre Municipiul Bucure9ti 9i Asociajia One World

Romania in vederea organizirii Festivalului Internajional de
Documentar 9i Drepturile Omului - One World Romania, cu tema

principala protecjia mediului 9i responsabilitateaecologica, in
perioada13- 31 mai 2022.
Aici ca cineva de la Directia de Mediu din cate am observat Tn
corespondenta ne poate prezenta proiectul, dar va rog aveji un minut, nu
mai mult.

Doamna Popescu Simona – Directia de Mediu

Buna ziua. Ma numesc Simona Popescu. Este vorba despre o
colaborare cu aceasta asocia+ie non-profit care promoveaza campanii de

con9tientizare9i drepturile omului. in acest an au ca tema centrala
protecjia mediului 9i responsabilitate ecologica, organizand evenimente
speciale 9i proiecjii tematice cu scopul de a promova conservarea calita+ii
mediului, calitatea aerului, importanja spa+iilor verzi Tn ecosisternul
general in care traim, protejareasanatatii umane 9i asigurarea unei ... a
resurselor naturale. Totodata au si un obiect, un obiectiv, un eveniment se
va desfa9uraTnParcul Naturalvacare9ti unde vor fi organizatemai multe
evenimente precum un atelier de mi9care 9i performan@ ce abordeaza

legatura dintre om 9i natura, desfa9urarea unui proiect artistic care
presupunevizionarea ... la finalul zilei, atelier de fotografie documentara,

care abordeazatema legaturadintre natura natura 9i urban 9i un
eveniment introductiv, o prezentare privind biodiversitatea Parcului
Natural vacare9ti. Participa la acest festival mai mulji invitaji, sunt
speciali9tide mediu, najional 9i internajional, profesioni9tiTn sanatate,
ONG-uri, organizajii implicate direct, cu experien@ in acest domeniu,
participa inclusivMinisterul Medi01ui,Ministerului Culturii 9i la ARCUB va
avea Ioc un evenimnet acolo, se face o proiecjie pe aceasta aceasta
tematica, deci este foarte ampla, eveniment de con9tientizare 9i
angajarnent civic.
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Doamna Pre$edinteCiceala Ana Maria
Bun. Muljumesc 9i ma bucura acest proiect ca avem de-a face cu un
festival de tradijie, pe festival de film documentar 9i care in Bucure§ti
mereu a atras un public destul de consistent. Pe de alta parte, ma bucura

ternatica din acest an a festivalului 9i sper ca toate activitatile desfa9urate
in natura sa incurajeze 9i pentru anii urmatori astfel de evenimente, sa nu
mai starn neaparat Tnsalile de cinema Tnchi9i,ie9im 9i Tn natura pentru
evenirnente culturale. Bun. Daca sunt Tntrebaridin partea colegilor, va rog.
Daca nu, va rog sa supuneji la vot 9i acest proiect.

Asistent comisie
Puteti vota.

6 voturi pentru.
Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Muljumesc, colegi.

Urmatorul punct, proiect de hotarare privind aprobarea
protocolului de colaborare intre Municipiul Bucure9ti 9i Fundatia

Vital Strategiesin vedereaimplementirii unui sistem de senzori
pentru monitorizarea calitalii aerului TnBucure9ti.
Tot de la Direcjia de Mediu. Un minut va rog pentru prezentare.

Domnul Bernhard Lorinczi Andrei – Direcjia de Mediu
Buna ziua. Andrei Lorinczi ma numesc. Sunt de la Direcjia de Mediu.
Obiectivul acestui parteneriat este Tnfiintarea unui sistem de monitorizarea
calitalii aerului si va fi dejinut la finalul proiectului de catre municipiul
Bucure9ti Tnvederea investigarii surselor de poluare a aerului 9i a stabilirii

politici locale pentru reducerea concentrajiilor de poluanji. Sistemul ...
senzori aproximativ 40, utilizaji pentru ... particulelor Tnsuspensie ... PM
2,5 ... 10 9i oxizi de azot. Primul pas in realizarea acestui parteneriat e ...
unui expert care va consilia echipa de proiect din partea primariei ... pentru
instalarea senzorilor, monitorizarea datelor, corelarea datelor 9i urmatorul
pas ar fi achizijionarea 9i instalarea senzorilor.
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Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Da. injeleg ca sunt 100 de mil de dolari?

Domnul Bernhard Lorinczi Andrei – Direcjia de Mediu
Da. Dolari, da.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

§i 40 de senzori?Corect?
Domnul Bernhard Lorinczi Andrei – Directia de Mediu
Da

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

lar Tn acest proiect ce este inclus? Inclus monitorizarea91analiza
datelor?

Dornnui Bernhard Lorinczi Andrei – Direcjia de Mediu

Da. Inclusiv

Doarnna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Pentru cat timE>?

Domnul Bernhard Lorinczi Andrei - Direc+la de Mediu

TimE) de 2 ani, dupa care va transparea sistemul municipiului
Bucure9ti cu ... la 31 decembrie 2024.
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DoamnaPre9edinteCiceala Ana Maria
Am injeles. §i include 9i mentenanja acest cost?

Domnul Bernhard Lorinczi Andrei – Direcjia de Mediu

Da. §i vor suportacosturile ... timp de 2 ani. Dupa care vom prelua
cu titlu gratuit toata rejeaua 9i vom suporta costurile de mentenanla.

Doamna Pre9edinteCiceala Ana Maria
Da, da, pentru cei 40 de senzori. Sunt suficienji ace9ti 40 de senzori
pentru o monitorizare corecta de catre municipiu fara acordul Ministerului
Mediului?

Domnul Bernhard Lorinczi Andrei – Direcjia de Mediu
Sunt complementari.

Doarnna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Am Tnjeles. Muljumesc.

Tntrebariva rog de la colegi. vad ca nu sunt Tntrebari.Haideji sa
supunemla vot. DomnulNicolaie.
Domnul Secretar Nicolaie George

Ma scuzaIi. Am eu o Tntrebare,Vreau sa 9tiu daca ace9ti senzori
sunt agrementaji 9i recunoscuji de catre Agenjia de Protec+iea Mediului
Bucure9ti 9i sau Agenjia Najionala de Protecjia de Protec+iaMediului
pentru ca 9tiu ca au mai fost astfel de ini+iative Tnsa fara senzori
agrementaIi, iar daca facem cu senzori care nu sunt agrementaji 9i
recunoscuji, atunci parerea mea este ca este o pierdere de energie 9i de
resurse. va muljumesc.
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Domnul Bernhard Lorinczi Andrei – Direc jia de Mediu

A9a cum am spus, va fi selectat un expert, care in calitatea lui va
consilia echipa de proiect, cei de la Primaria Capitalei, deci li se va spune
ce tipuri de senzori sunt compatibili pentru ca sa 9tili ca 9i Agentia pentru
protecjia mediului va face ... pe senzori, nu stajii fixe. Vor fi ...

DoamnaPre9edinteCicealaAna Maria
O.K. va muljumesc. Doamna Gram.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

§i eu vroiam sa 9tiu care sunt cerinjele ... senzorii. Vroiam sa spun
ca in urma discujiei cu cei de la Air Paris, ei folosesc senzorii ace9tia tot
ca o masura complementara la stajiile fixe de masurare care sunt muIt mai
scumpe, ajung Ia 400 de mii de euro o stajie daca vrei sa fie cat mai mulji
poluanji monitorizaji. Deci Tnjelegca sunt utili. Doamna §tefania Simion

este in 9edinla?Vroiam sa Tntrebcum se va decide amplasarealor?
Locajiile. Va fi o echipa de expeai care se va constitui 9i va stabili sau, nu
9tiu, ne spLIneji Dvs.?

Domnul Bernhard Lorinczi Andrei – Direc jia de Mediu

Deci expertul care va stabili 9i tipul de senzori necesari... pentru
instalarea acestor senzori. §i trebuie vazut 9i daca locajia respectiva
Ma auziji?
Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Da. va muljumim pentru detalii. Deci acesta este scopul protocolului,
din ce ... Bun.

Haideji sa supunem la vot 9i acest proiect, va rog.
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Domnul Consilier Maxim Marius catalin
Doamna pre9edinte, eu nu am primit link-ul. Deci am stat pana Ia ora

12 cum era trecut acolo Tn convocator, 11-12 9i nu am primit link-ul de
conectare.

Reprezentant Direcjia Informatica
Link-urile au fost trimise, daca-mi permiteji.

Doamna Pre9edinteCiceala Ana Maria
Dar ii rog 9i pe colegi sa fie atenji cand sunt trimise 9i link-urile, chiar
daca sunt trimise cu 1 zi – 2 Tnainte.

DomnulConsilierMaximMarius catalin
Dar m-am uitat, doamna 9i sa 9tili ca nu am primit nimic.

DoamnaPre9edinteCicealaAna Maria
Asta s-a mai Tntamplat din pacate 9i cu invitaji care nu au primit linkul, de asta cred ca e O.K. sa fie trimise link-urile 9i in ziua respectiva,

tocmai pentru a evita situaIii. De asemenea, daca puteji sa Tisunaji pe
consilieri daca vedeli ca nu intra tocmai pentru ca poate au probleme
tehnice

Asistent comisie
Am sunat pana mi-aji spus ca este cvorum 9i putem sa Tncepem9i
nu am mai apucat sa sun 9i la domnul Maxim 9i la doamna Comanici, ca
deja Tncepusecomisia.

DoamnaConsilierComaniciAncuja Sorina
Da, pe mine m-aji sunat, muljumesc mult, dar am avut problemeca
nu avearn semnal. Acum am reu9it sa... Muljumesc mult.
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Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Muljumim mult. Haideji sa supunem la vot 9i acest proiect, va rog.

Asistentcomisie
Puteji vota.
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Daca-mi permiteji, o sugestie pentru colegi. Ceea ce fac §i eu. De la
domnul Danca ne vine invitatie de a participa la comisie 9i de la cealalta
comisie 9i daca acceptam invitajia, linkul apare imediat Tn agenda
telefonului nostru, se coreleaza cu calendarulsi atunci Tlavem in telefon

lint<ul9i e mult mai simplu.
Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Da, da, este o sugestie buna. Dar haideji sa vedem rezultatele.
Asistent comisie

7 voturi pentru §i 1 abjinere.
Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Avem raport favorabil.
va muljumesc tare mult celor prezenji, consilierilor, dar 9i colegilor
din executiv 9i ca sa nu mai prelungim aceasta 9edinla, o declar Tnchisa.
Ne auzim maine in cadrul 9edinjei de Consiliu General. Muljumesc

9i bucure9tenilorcare poate ne-au urmaritlive.
Asistentcomisie
Doarnnaconsilier, vreau sa va spun ca eu trimit invitaIia, dar pe
partea de trimis link se ocupa Direcjia Informatica. Deci nu am cum sa va
trimit eu linkul cu 2-3 zile Tnainte. El se trimite ori dinimea A, ori ... Nu?
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Reprezenant Directia Informatica

Nu. Exista un template care este folosit pentru toli domnii consilieri
din comisia respectiva9i din momentul Tncare se creaza 9edinja,trimit 9i
link-urile Ia toli invitaIii. $i nu are cum cineva sa nu prirneasca. E comun
mailul. Nu se poate sa nu-i trimit cuiva din 9edinji. Singura problema

poate sa He ca a fost trirnis de ieri.
Domnul Consilier Maxim Marius catalin
\lb rog sa rna credeji ca nu am primit.
Asistent comisie
va muljumesc foarte mult 9i domnilor de la tehnic 9i vedem cum
rezotvam .

O zi k)una!

Secretar,

Pre9dinte,

CicealaAna Maria

4lW George
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