
Proces - verbal al 9edinjei Comisiei de Ecologie, protecjia mediului 9i
igienizare din cadrul CGMB din data de 28.07.2022, ora 9,30

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

Absen Ii: Stoica loana

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

Ordinea de zi: Ordinea de zi: avizarea proiectelor de pe ordinea de
zi a 9edin jei CGMB din 29.07.2022.

Au fost invita li la aceasta sedin@ reprezentan li din partea direcjiilor
din cadrul Primariei Municipiului Bucure9ti.

DQIDr luI SecrQtar Ni_Qolqie GeQrgQ
Doamna Ciceala nu se simte foarte bine astazi, astfel Tncat ar

trebui sa alegem un nou pre§edinte de comisie pentru aceasta data.
Poate gre9esc, dar 9tiu ca asta este procedura sa alegem un nou
pre9edinte Tnainte de Tnceperea 9edinjei. Ma Tn9el cumva? Corectaji-ma
daca gre9esc.

Asistent comisie

A9a este. Se alege pre9edinte pentru 9edin ja comisiei de astazi.
sa aveji in vedere ca votul referitor la pre9edinte este cu majoritatea
absoluta, adica trebuie sa fie votat de cel pujin cinci membri.

Domnul Secretar Nicolaie George
in regula. Dragi colegi, va rog

pre9edintele de astazi.
sa faceji propuneri pentru

\lb muljumesc.
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Doamna Consilier Mure9an Manuela

Buna dimineata. Manuela Muresan sunt.

Eu o propun pe doamna consilier general Anamaria Gram.

Muljumesc.

Domnul Secretar Nicolaie George
Sunt 9i alte propuneri?

Daca nu mai sunt alte propuneri, va rog sa ini Iiaji procedura de vot.

va muljumesc.

Asistent comisie

Puteji vota.

Cu 8 voturi pentru, doamna Gram Anamaria este pre§dintele
§edin jei de astazi.

Domnul Secretar Nicolaie George
Vi muljumesc, dragi colegi. Dau cuvantul doamnei pre9edinte

Anamaria Gram.

Doamna Pre9edinte Gram Anamaria Alina

Buna dimineata.

Multumesc foarte mult pentru pentru propunere 9i Ti urez sanatate
colegei noastre Ana Ciceala astazi, sa se faca bine repede.

Pe ordinea de zi de astazi este un singur proiect, este Proiect de
hotarare privind imputernicirea expresi a Consiliului Local al
Sectorului 6 al Municipiului Bucure9ti de a hotari cu privirea la
Tncheierea unui acord de parteneriat Tntre Sectorul 6 al Municipiului
Bucure9ti 9i URBASOFIA, EURAC Research, Universitatea Aalborg,
Primaria din Copenhaga, Universitatea din Palermo, Consiliul
National de Cercetare din Italia, Primaria din Parma, Institutul
ISOCARP, in scopul implementarii proiectului KINETIC - Cuno9tinje
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integrate pentru cartierele aflate in tranzijie energetica conduse de
comunitati incluzive.

Propun supunerea la vot a ordinii de zi cu acest proiect, daca nu
doriji suplimentarea ordinii de zi.

Daca nu exista propuneri de suplimentare, propun sa votam
ordinea de zi a9a cum ne-a fost transmisa.

Asistent comisie

Puteji vota pentru ordinea de zi.

7 voturi pentru 9i 1 abjinere. Ordinea de zi a fost aprobata.

Doamna Pre9edinte Gram Anamaria Alina

Mu ljurnim.

Am Tnjeles ca este cineva care va prezenta din partea inijiatorului
proiectul. iI inivitam sa ne prezinte proiectul.

Domnul Director General Tarcatu Aurelian – Direc jia Generala
Management Proiecte cu Finanjare Externa

Buna ziua 9i scuze pentru Tntarziere. Legat de prezentarea
proiectului, noi am primit de la Primaria Sectorului 6 aceasta cerere
avand Tn vedere ca conform codului administrativ trebuie si Consiliul

General sa T9i dea acordul pentru parteneriatele pe care Ie fac
sectoarete. Descrierea este succinta 9i se afla din titlu, e un proiect de
cercetare Tn care sectorul 6 intra pentru aceste cartiere unde au, cum
spun ei tranzijie de energie Tn cartierele incluzive. Din punctul nostru de
vedere, cei care am propus 9i am transmis mai departe catre Consiliul
General, suntem pentru astfel de proiecte 9i nu avem decat sa le
susjinem. Cam asta ar fi prezentarea Direc+iei Generale de Management
Proiecte cu Finantare Externa.

Doamna Pre9edinte Gram Anamaria Alina

O.K. Multumim mult
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Speram sa fie cineva din partea inijiatorului, e un proiect foarte
interesant 9i felicit inijiativa Consiliul Local Sector 6 9i voiam sa aflam
mai multe dar poate pe masura desfa§urarii lui o sa aflam mai multe
despre acest proiect pentru ca e foarte important pentru mediu sa
ajungem la emisii de carbon zero 9i e un proiect foarte ambijios al
primariei sector 6. Felicitari.

Domnul Director General Tarcatu Aurelian – Direc jia Generala
Management Proiecte cu Finanjare Externa

§i noi o sa !inem legatura cu sectorul 6, chiar daca Tn acest
moment nu suntem implica Ii in el direct 91 e aceasta obliga jie legala de
a-1 sus jine, de a vota toate parteneriatele sectoarelor.

Doarnna Pre9edinte Gram Anamaria Alina

Daca colegii mai au Tntrebari legate de proiect.

Daca nu, trecem la vot.

Asistent comisie

Puteji vota.

6 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 2 abjineri. Proiectul are aviz
favorabil.

Doamna Pre9edinte Gram Anamaria Alina

O.K. Multumim foarte mult. Daca colegii doresc sa mai ia cuvantul
Tnainte de a declara sedinta Tnchisa. Verific chat-ul acum. Pe chat nu
apare nicio solicitare. O.K. Atunci declar 9edin{a inchisa.

Muljumesc foarte mult tuturor colegilor.

Pre9edinte, Secretar,

Nicol,.ai#George
/

Gram Anamaria Alina

Semnat digital de
Anamaria_ Anamaria-Alina

Gram
Alina Gram Data: 2022.09.15

14:27:10 +03’00'
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