
Proces - verbal al 9edintei Comisiei de Ecologie, protec jia mediului9i
lgienizare din cadrul CGMB din data de 28.06.2022, ora 1 1

Prezenji: Ciceala Ana Maria, Nicolaie George, Purcarea Sorin, Gram
Anamaria Alina. Muresan Manuela, Florescu Adrian Constantin, Maxim
Marius catalin. Stoica loana

Absenta : Comanici Ancuja Sorina.

§edinja comisiei se desfa§oara online, printr-o platforma de
vldeoconferinla, 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 9edin jei CGMB din data de 29.06.2022

Au fost invitaji la aceasta sedinla reprezentan li din partea direcjiilor
dln cadrul Primariei Municipiului Bucure9ti.

,Doamna Presedinte Ciceala Ana Maria
Bund ziua, tuturor.

Bine ati venit Ia o noua sedinta a Comisiei de mediu, colegi,

doamneJor 9i domnilor din directiile de specialitate 9i cei care ne urmaresc
Poate live pe pagina primariei. A9 vrea sa Tncep 9edin+a prin propunerile
pentru ordinea de zi. Din ceea ce a fost transmisa de catre domnul asistent
al comisiei, avem trei proiecte Tn fapt, cel de la punctul 2, 13 9i 39, punctul
19 a primit deja avjz din partea comisiei noastre acum cateva luni, deci
cam asta cu propunerea de ordine de zi perltru astazi. PICA, apoi
parteneriatul acela cu ASE-ul 9i Norvegian Business School 9i proiectul
de hotarare privind ac,ea statie de monitorizare a calitatii aerului aerului 9i
amplasarii ei, vad ca sunt alaturi de noi 9i reprezentanjii Directiei de Mediu ,
fondUFi nerambursabile 9i cam atat deocamdata. va rog daca sunt
propuneri, altele de pe ordinea de zi.

Daca nu sunt propuneri, sugerez sa supunem Ia YOt ordinea de zi.

Nu sunt propuneri. Putem sa supunem la vot?

(
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Asistent comisie

Puteji vota.

7 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 ablineri.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
M uljumesc.

Arm adoptat ordinea de zi.

Trecem la punctul 1 9i anume Proiect de hotarare privind
aprobarea raportului referitor la stadiul realizirii masurilor din Planul
Integrat de Calitate a Aerului Tn Municipiul Bucure9ti 2018 - 20221
aferent trimestrului I al anului 2022.

(

Pentru acest punct, alaturi de noi este doamna director al Directie1
de Mediu, Mihaela Chirita. Rog colegii sa se Tnscrie la cuvant ca de obicei
Tn chat sau sa ia cuvantul direct daca nu sunt prea multe Tnscrieri, Tnsa a9
avea o prima o Tntrebare eu pe raportul privind primul trimestru al acestu1
an 2022 referitor la stadiul achizitionarii autobuzelor electrice. am vazut ca
este Tn derulare evaluarea ofertelor primite, s-a terminat sesiunea Tn
februarie, acum suntem aproape Tn iulie, daca ne puteji da un update pe
acest subiect, va rog.

Doamna Braulete lonica Magdalena – Directia de Mediu

Buna ziua. Ma numesc lonica Braulete, de la Direcjia de Mediu. (

In legatura cu intrebarea dumneavoastra, raportul trimestrulUi II e
raport pe primele 3 luni, deci ianuarie – maRie. Nu avem informat11
suplimentare.

.Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Bun. Alji colegi daca au Tntrebari privind acest raport.

Rog sa supuneji la vot acest raport, va rog.

Asistent comisie

Pute li vota.



7 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abjineri.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Muljumesc. Avem deci aviz favorabil la acest punct. pentru 9edinja

de Consiliu de maine.

Urmatorul proiect, 9i acesta este la punctul 13 pe ordinea de zi, este
proiect de hotirare privind aprobarea participarii Municipiului
Bucure9ti Tn calitate de Solicitant (promotorul de proiect) in cadrul
Acordului de parteneriat cu Academia de Studii Economice
Bucure9ti 9i cu BI Norvegian Business School in vederea depunerii
propunerii de proiect „intarirea capaciti Pi Municipiului Bucure9ti in
domeniul eficienjei energetice 9i energiei regenerabile“ in cadrul
Apelului pentru propuneri de proiecte “Programul pentru energie in
Romania”, domeniu de interes „Cuno9tin je sporite privitoare la
energia regenerabila, eficienji energetica - sensibilizarea 9i
instruirea publicului larg“ 9i a cheltuielilor legate de proiect.

r

Alaturi de noi este doamna lsabela Popescu de la Direc jia Generala
Proiecte cu Finanjare Externa, Direcjia Fonduri Nerambursabile.

Asistent comisie

Ma scuza Ii. Este o modificare Tn titlu. Dupa Academia de Studii
Economice, este „9i cu SINTEF Energi AS”.

(

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Da, dar titlul proiectului daca va fi modificat, va fi modificat Tn cadrul

9edin jei de maine, presupun, adica nu putem modifica noi titlul astazi.
Eventual putem propune un amendament, dar oricum va fi supus la vot 9i
maine, in cadrul 9edin jei.

Doamna Popescu lsabela – Direc fia Generala Management
Proiecte cu Finanjare Externa

Daca-mi permite Ii, este o modificare de ultim moment. leri spre
seara am primit de la cei de la ASE Bucure9ti, care sunt Tn parteneriat, ne-
au rugat sa-i sprijinim pentru schimbarea partenerului, care urmare, in
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aceasta diminea@ am facut demersurile pentru modificarea
corespunzatoare a proiectului de hotarare cu Tnlocuirea acestui partener.
Proiectul ramane acela9i, dar oricum partenerul principal este ASE
Bucure9ti. Acesta vine cu partea de expertiza pe energie regenerabila din
Norvegia .

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Ne puteji prezenta pujin proiectul? injeleg ca e vorba de fonduri

nerambursabile. 15% este coplata noastra. Ce va propuneji sa faceji
fiindca Tn contractul respectiv de finanjare nu sunt date detalii, este numai
un draft de contract.

(

Doamna Popescu lsabela – Direc jia Generala Management
Proiecte cu Finanjare Externa

Este un draft de acord de parteneriat, Tntradevar, apelul de proiecte
are termen de depunere 30 iunie, deci este foarte scurt, not venim acum
am venit pentru a supune aprobarii Consiliului General depunerea
propunerii, depunerea proiectului 9i momentul Tn care proiectul va fi
aprobat, speram noi, vom reveni cu aprobarea Tmputernicirii primarului
general pentru a semna acordul de grant cu practic cu proiectul final a9a
cum va fi aprobat, sa speram. La momentul acesta proiectul T9i propune,
avem patru obiective principale: organizarea 9i derularea de sesiuni de
instruire pentru angaja+ii PMB 9i a institujiilor publice a organismelor
prestatoare de servicii Tn domeniul energiei regenerabile eficien jei
energetice pentru a, atat pentru cre9terea gradului de con9tientizare 9i
pentru definirea de proiecte Tn aceste domenii fiind Tn parteneriat cu ASE
Bucure9ti, acestea vin 9i cu partea de expertiza atat pe eficien@
energetica, energie regenerabila cat 9i pe partea de management de
proiect de scriere de cereri de finan+are nerambursabila, deci este 9i pe
partea partea aplicata de investijii, apoi e vorba de instruire a personalului
pentru a cre9te gradul pentru a realiza campanii de con9tientizare a
publicului larg Tn acest Tn acest domeniu 9i pentru procesul de de de
informare a publicului Tn legatura cu beneficiile energiei regenerabile 9i
masurile de eficientizare a energiei. Cumva practic partea de ... vizeaza
prin prin acest proiect Tntarirea capacitatii administrative in aceste domenii
sensibile avand ca scop tranzi jia aceasta, accelerajia catre energia verde,
la care tinde toata toata lumea

(
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Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Am inteles. Oi care este suma totala pe care doHji sa o atrageji?

Aveji un plan?

Doamna Popescu lsabela – Direcjia Generala Management
Proiecte cu Finantare Externa

Noi am vorbit cu cei de la ASE Bucure§ti 9i de principiu suma sa se
apropie de maximul de 200000 de euro cat este prevazut de ghid de
finantare, ca avem un minim de 50000 de euro, un maxim de 200000 de
euro. Cam in jur de 180 de mii de euro.

(

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Da. Nu-mi era clar daca vor fi mai multe proiecte sau un singur

proiect.

Doamna Popescu lsabela – Direc jia Generala Management
Proiecte cu Finan}are Externa

Unul singur.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Atunci a9teptam sa veniji cu proiectul scris. Trebuie sa sernnaji

acest acord de parteneriat ca sa puteji depune.
(

Doamna Popescu lsabela – Direcjia Generala Management
Proiecte cu Finan+are Externa

Ca sa putem depune aplica jia de finanjare. Practic, acesta este
scopul pentru care am venit.

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



Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Buna ziua. Ne-aji transmis 9i noua consilierilor solicitarea de
modificare a titlului? Sau aji solicitat numai inijiatorului sa propuna un
amendament Tn 9edinja de plen de maine?

Doamna Popescu lsabela – Directia Generala Management
Proiecte cu Finan fare Externa

Documenta Iia este pe fluxul de semnare. Este Ia cabinet primar.
Trebuie sa ajunga Tn cel pujin jumatate de ora la secretar

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Daca ne piuteji transmite 9i noua? Are dreptate doamna consilier.

i

Muljumirn frumos 9i va uMm bafta. sa fie admisa aceasta aplicajie.

Doamna Popescu lsabela – Directia Generala Management
Proiecte cu Finanjare Externa

Muljurnim.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Urrneaza sa supunem la vot acest proiect de hotarare. va rog mult,

daca nu sunt alte Tntrebari de la colegi.
I

Asistent comisie

Doamna pre9edinte, mi s-a comunicat ca a fost trimis acum pe email
proiectul cu titlul modificat pentru toli consilierii.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Am injeles ca au fost facute 9i pe site modificarile.

Bun. Atunci modificaji, va rog 9i votul nostru sa He cu acest nou
pa rtener.
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Asistent comisie

Cum decideji, doamna pre9edinte? Modificam iara9i titlul Tn Sintef?

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Da, da, fiindca acum pe site-ul primariei apare punctul cu Sintef. Nu

mai apare cu BI Norvegian.

Asistent comisie

Numai o secunda, sa modificam Ia Ioc

t Puteji vota.

8 voturi pentru, 0 voturi impotrivi ei 0 abjineri.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Bun. Muljumesc frurnos.

Putern trece la ultimul proiect de pe ordinea de zi de astazi, proiect
de hotarare privind utilizarea cu titlu gratuit de catre Agenjia pentru
Protecjia Mediului Bucure9ti a terenului in suprafa@ de 15 m.p.,
sectiune din nr. cadastral 210975 in care isi desfasoara activitatea
medicala “Spitalul clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Al. Obregia”, teren pe
care este amplasata sta Iia de monitorizare a calitijii aerului B4 -
Berceni, pe perioada funcjionarii sta}iei.

l

Doamna Braulete, daca 9tili dumneavoastra, ca nu e nimeni de la
Patrirnoniu 9i nimeni de la Spitalul Obregia. Am citit 9i eu raportul de
specialitate. Practic aceasta sta jie este deja practic amplasata acolo 91

terenul respectiv din curtea Spitalului Obregia, ca sa nu fie mutata stajia,
trebuie sa fie data in folosin la gratuita pentru a putea fi utilizat de catre
Agenjia pentru Protec jia Mediului Bucure9ti, aceste raportari de la sta Iii
sunt in rejeaua najionala de monitorizarea calita Iii aerului9i datele sunt
sau ar trebui sa fie raportate Tn timp real catre Bruxelles. Daca mai e
nevoie de explica Iii sau sunt colegi care au nevoie de Tntrebari.
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Domnul Secretar Nicolaie George

Scuze. Nu e vorba de o ... E vorba de o fa9ie. Suprafaja pare mare
dar ... configura jia este un teren Tngust, are 2 metH, ca o fa9ie pur 9i
simplu. Nu vad de ce sa ne opunem noi. Ducem lipsa de sta Iii. Acum sa
le mai 9i mutam?

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

S-au Tncheiat actele atunci, cand s-a instalat 9i corecteaza acum
retroactiv situa jia juridica.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Da. Bun. Puteji supune la vot, va rog, domnule Dragomir.

(

Asistent comisie

Puteji vota.

8 voturi pentru, 0 voturi impotrivi 9i 0 abjineri.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Bun. va muljumesc foarte mult. Am epuizat ordinea noastra de zi de

astazi. Urmeaza 9edin ja de Consiliu maine.

Muljumesc, colegilor consilieri pentru participare, doamnelor din
aparatul de specialitate gi suportul lui nostru tehnic, domnului Danca 9i
domnului Cezar Dragomir 9i de asemenea muljumesc celor care ne
urmaresc live poate pe site-ul primariei. Ne revedem maine in cadrul
9edinjei de Consiliu General 9i cu alji colegi Tn cadrul comisiilor.

r

Declar 9edin ja Tnchisa.

La revedere 9i o saptamana frumoasa!

Pre9edinte, Secretar,

Ciceala Ana Maria aie GeorgeTP/
1.

\
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