Proces - verbal al 9edinjei Comisiei de Ecologie, protecjia mediului 9i
igienizare din cadrul CGMB din data de 29.08.2022, ora 14

Prezenji: Ciceala Ana Maria, Nicolaie George, Gram Anamaria
Alina, Muresan Manuela, Florescu Adrian Constantin, Maxim Marius
catalin, Stoica loana, ComaniciAncuja Sorina.
Absenji: PurcareaSorin.
§edinja comisiei se desfa9oara online, printr-o platforma de
videoconferin P, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 94/2020.

Ordinea de zi: Analiarea 9i votarea avizelor pentru proiectele de
hotarare aflate pe ordineade zi a 9edinjei CGMBdin data de 31.08.2022
Au fost invitaji la aceasta sedin@ reprezentanli din partea direcjiilor

din cadrul Primariei Municipiului Bucure9ti cat 9i doamna catalina
Tranescu – director general adjunct ASPA.

Doamna Pre9edinteCiceala Ana MarIa
Buna ziua.

va propun, daca sunteji de acord sa introducem 9i hotararea
proiectul de hotarare care a sosit pe email catre toti consilierii 9i care este
9i Tn adresa comisiei noastre pentru avizare, din cat am observat in
preambul 9i anume hotararea privind identificarea prin microchip,
Tnregistrarea TnRECS 9i sterilizarea gratuita a cainilor de rasa comuna cu
dejinator de pe raza municipiului Bucure9ti. Acesta sa fie al 9aselea punct

pentru 9edinja comisiei noastre. Sunt intervenjiila feI pe ordinea de zi
pentru alte punQte?Rog colegii sa ia cuvantul. Bun, Tnjeleg ca nu sunt.

Atunci cred ca putem sa supunem la vot ordinea de zi in formula
aceasta cu cele cinci puncte din convocare plus propunerea pe care am
facut-o acum ca punct 6 pe suplimentar.

Puteji vota.

7 voturi pentru,0 voturi impotrivi, 0 abjineri.
Perfect

in cazul acesta, putem trece la primul punct de pe ordinea de zi de

astazi, Proiect de hotarare privind aprobarea documentajiei de

avizarea lucrarilorde intewen
lie si a indicatorilortehnico-

economici, pentru obiectivul de investijii „Reabilitare Peisagistici a
Parcului lstoric Carol I”.
Din proiect rezulta ca e vorba de documentajia Dali pentru aceasta
reabilitare 9i aprobarea indicatorilor din Dali-ul respectiv o documentajie

care a fost facuta 9i anexata acestui proiect de hotarare 9i a fost realizata
in august 2019 de catre Compania Municipala Dezvoltare Durabila
Bucure9ti. va rog daca pute li sa ne spLIneji cine este din partea aparatului
de specialitate ca sa raspunda la Tntrebari9i sa prezinte proiectul?

Doamna Popescu Simona – Direcjia de Mediu
Buna ziua, ma numesc Popescu Simona, din partea Direcjiei de
Mediu.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

A, perfect. Buna ziua, doamna Popescu, va rog daca se poate
prezentaji un minut proiectul 9i apoi luam Tntrebarile colegilor.

DoamnaPopescuSimona– Direcjia de Mediu
Este vorba despre reabilitarea peisagistica a parcului istoric Carol I.

Acesta este un monument istoric. Se propune prin docurnentajii 9i prin
indicatorii tehnico-economici reabilitarea lui. Are mai multe obiective:

revitalizarea9i refacerea codrului dendrologic 9i a spajiilor verzi,
reabilitarea aleilor 9i a imprejmuirilor, reabilitarea instalajiilor 98a retelelor
de iluminat public 91monumental, restaurarea, reorganizarea 9i Tnlocuirea
mobilierului urban, al locurilor de joaca 9i a terenului de sport 9i reabilitarea

9i restaurareaconstrucjiilor peisagerecare aparjin domeniuluipublic al
municipiului Bucure9ti.

DoamnaPre9edinteCicealaAna Maria
Muljumesc.

Ma uitam acum pe nota de fundamentarevenita din partea ALPAB
pe acest proiect. injeleg ca exista ca indicatori maximali acolo o valoare
de 47 de milioane de lei ca total 9i din ele construcjii9i montaj ar fi 40 de
milioane RON. Cred ca are acum o Tntrebare doamna Gram. insa cred ca
e aceea9i cu a mea 9i anume cand au fost, devizul acela general nu are o

data pe el care vine in completarea notei de fundamentare,cand au fost
realizateaceste costuri.

Doamna Popescu Simona – Direc jia de Mediu

Eu, din ce am observat,aufost 2 devize la docurhentajia lor tehnica
cu scenariul 1 9i scenariul 2 9i ae9ti indicatori intrau Tnscenariul 1, care
este un pic mai ... cu valori un pic mai mici. Deci fac parte din documentajia
inijiala de Dali.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Tntretimp, 9tili ca am tot actualizat indicatoritehnico-economicidin
caza cre9terii substanjiale a costurilor cu toate lucrarile publice, dar nu
nurnal.

Doamna Popescu Simona – Direcjia de Mediu

Ace9tia sunt indicatoriicu care au intrat anul acesta Tn comisia
tehnica 9i econornica.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
in consiliul tehnico-economic s-a dat un aviz pe 25.05.2022. insa nu
mi-e clar daca au fost actualizali indicatorii fala de 2019.
va rog, doamna Gram 9i apoi doamna consilier Comanici.
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Am aceea9i Tntrebaredaca au fost actualizaji indicatorii tehnicoeconomici, avand Tnvedere ca sunt din 2019.

Doamna Popescu Simona – Directia de Mediu
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Sincer, nu 9tiu sa va raspund la aceasta Tntrebare.Ar trebui sa

raspundaALPAB-ul,cei care au derulat proiectul9i au facut recepjia
proiectului. Presupun ca da pentru ca altfel intrau actualizaji in comisia
tehnica 9i economica.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Doamna Comanici, poate aji citit dumneavoastratot proiectul 9i aji
aflat acest raspuns. Aveji o Tntrebare?

Doamna Consilier Comanici Ancuja Sorina

Buna ziua. Aveam o Tntrebare,rnai mult o observajie. Eu v-a9
propune Tn primul rand sa verificaji proiectul 9i DALI-ul. De catre
Compania Municipala Dezvoltare Durabila Bucure9ti, companie Tn
insolvenIa., o companie de aceea, 9tili dumneavoastra,ilegala. Oare mai
e bun DALI-ul, e facut corect, legal? sa nu fie ceva pe acolo zic eu, 9tii ce
spun. Mai ales ca aji spus ca companiile 9i oamenii din companie nu lucrau

O.K. Lucrau ilegal. Deci este un proiect 9i un DALI din 2019, de pe
mandatul nostru, este preluat acum foarte bine, dar eu zic sa va uitaji totu9i
pe el. Mergeji pe ni9te proiectari 9i pe ni9te Dali-uri facute de pe mandatul

Gabrielei Firea? De o companieilegala aflata Tninsolven@?Asta e unul.
Qi doi, in cuprinsul niciunui material care sta la baza nici proiectul 9i nici
materialele care stau Ia baza acestui proiect, nu se face referire Ia Dali 9i
nici la faza de proiectare.cand au fost facute. Apare ca 9i cum acest
proiect este de acum, acum indicatori 2022, comisie 2022. Nu se face
referire ca este un proiect 9i un Dali facut din 2019 de catre compania
respectiva. Atata ca o observajie.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Am Tnteles. Multumesc, doamna consilier. Tot cu observatii, deci
Dali-ul efectiv este anexa 1 la proiect 9i scrie ca este Dali, documenta+ie

de avizare a lucraritor de intervenjii 9i apoi este anexat Tntreaga
documentajie a proiectului, practic, scrie pe el ca este din 2019,

DoamnaConsilierComaniciAncuta Sorina
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Urmeaza Tncomisia de sanatate proiectulcu stimulentul financiar,
care e plagiat, luat de pe la noi. Dar bine 9i a9a.

DoamnaPre9edinteCicealaAna Maria
vad ca doamna consilier Gram a cerut cuvantul.

va rog, doamnaGram.
Doamna Consilier Gram Anarnaria Alina

Ma uitam pe anexa 2 aprobarea de indicatoritehnico-economici9i
vad ca s-au preluat pur 9i simplu cifrele de pe scenariul 1, adica nu vad
nicio actualizare. $i vor reveni probabil TnConsiliulGeneral cu actualizari
de indicatori tehnico economici din nou. Din pacate, adica pierdem timp.

Doamna Pre9edinteCicealaAna Maria
Parcul are nevoie de reabilitare urgenta.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Toate aceste proiecte9i aceste documentaIii facute au fost achitate
din banii locuitorilor 9i aceste companii pe care o parte dintre ele nu le
vedern utilitatea 9i Tncercamsa le lichidam acum, au munit 9i au fost platili
ace9ti angajaji

tot din bugetul local, deci nu sunt ale doamnei

Firea.

Documentajiileau fost platite cu milioane de lei din bugetul local 9i din
banii bucure9tenilor9i ele aparjin bucure9tenilor.Nu e cu drept de autor
alcl

Doamna Consilier Comanici AncuTaSorina
in sfar9it v-aji schimbat un pic discursul. Sunt facute pe mandatul
Firea, cu banii bucure9tenilor, dar ce sa vedem, sunt bune, sunt preluate.

$i va mai fac o propunere. Vedeli ca am lasat, s-a lasat 9i un proiect 9i un

Dali pentru Ci9migiu. Daca pornim cu Carol, duceji-va Tn spate vedeji
proiectul acela pentru Parcul Ci9rnigiu ca 9i ala este daca {in eu minte tot
la feI predat 9i poate este bun 9i acela. Eu cu dragosteva spun, adica noi
ne bucuram ca le preluaji ca majoritatea sunt preluate de pe vremea
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noastra. BineTntelesca cu banii bucure§tenilor, da, au lucrat oameni buni
oameni O.K., bine pregatiti Tncompanii, poate nu Tntoate, dar majoritatea

da, ca uitaji ca se justifica acuma.Vedeji 9i Ci9migiupoate reu9iTi sa
introduceji9i Cigmigiu.
Multumesc.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Mul+umesc 9i eu. §tili ca documenta jia de la Ci9migiu este anulata

de catreInstanji.
Doamna Consilier Comanici Ancu+a Sorina

Pai poate o refaceji dumneavoastra acum.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Asta da, ca trebuie refacuta.Este o prioritate. Cu siguran@este
nevoie sa colaboram daca vine vorba de parcuri 9i sunt deschisa 9i eu 9i
colegii pe subiectele noastre de mediu, dupa cum aji vazut Tn comisie
pana acum, sper. Acum va propun sa votam pentru avizul pe acest proiect
9i apoi sa trecem mai departe fiindca vad ca nu mai au colegii intervenIii
pe acest subiect.
Asistent comisie

Puteji vota.

8 voturi pentru, 0 voturi impotrivi, 0 abjineri.
DoamnaPre9edinteCicealaAna Maria
O.K.va muljumesctuturor.

Trecem mai departe la punctul 2 9i anume proiectul de hotarare

privind incheierea unui acord cadru de consultanla 9i reprezentare
juridici a Autoritalii pentru Supravegherea9i Protecjia Animalelor
(ASPA). Proiectul am vizut ci are referat de aprobare tot de la
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Direcjia de Mediu, a9a ca doamna Popescu daca ne puteji prezenta
un pic despre ce este vorba Tn aceasta hotarare.
DoamnaPopescuSimona– Direcjia de Mediu
Da. ASPA, de9i are inijial in organigrama prevazute 3 posturi de
consiliere juridica, in prezent are ... care poate asigura reprezentarea Tn
instanla

9i

consultarea

juridica,

celalalt

compartiment,

avizarea

contractelor, implementarea masurilor dispuse de organele de control,
coordonarea resurselor umane. Prin urmare, in vederea bunei desfa9urari

a acetivitaIii, in cazul Tncare acel unic salariatjurist T9iia concediu sau se
Tntamplaceva, concediu medical, trebuie asigurata. Prin urmare,
Tncheiereaacestui acord-cadrude consultan@9i reprezentarejuridica
pentru a suplimenta nevoile pe acest domeniu.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

Bun. Muljumesc. Este cumva alaturi de noi 9i cineva de la ASPA?

Doamna DirectoradiunctTranescucatalina - ASPA
Buna ziua.
catalina Tranescu ma numesc. Sunt directorul adjunct 9i sigur am
fost mandatata de doamna director general Georgiana Preda.

DoarnnaPre9edinteCicealaAna Maria
O. K. Ma bucur ca sunteti alaturi de noi. Am o Tntrebare eu referitoare
la acest proiect 9i anume pe organigrama, cat timp s-a Tncercat ocuparea
celor doua posturi libere Ia juridic 9i Ia ... Nu cred ca nu s-au putut ocupa
pana acum.

Doamna DirectoradjunctTranescucatalina - ASPA
O sa fac o mica rectificare. Sunt doua posturi de consilier juridic Tn
organigrama noastra. Unul dintre posturi este ocupat de catre persoana

care este 9i 9eful Birouluijuridic 9i resurse umane, celalalt post a fost
ocupat pana de curand prin concurs de foarte mulji ani de dinainte de
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2012, Tnsapersoana care a ocupat aceasta acest post de consilieri juridic,
persoanei i-a fost desfacut contractul din motive disciplinare Tnluna iulie.

Am primit recent 9i o contestatiea deciziei de desfacere a contractului
individual de munca, motiv pentru care acesta aflandu-se in litigiu, nu
poate fi scos Ia concurs, mai mult decat atat 9tim oricum ca pana la anul
sunt posturile Tnghejate. Deci problema aceasta a noastra sa spunem este
recenta Tnideea ca avem doua posturi Tnorganigrama, 1 este ocupat, 1

este liber, dar nu poate fi ocupat prin concurs din motiveleexplicate mai
devreme, iar necesitatea vine a9a cum s-a explicat 98mai devreme, avem
un singur angajat care se ocupa de partea asta juridica 9i cum spuneam
este 9i 9eful Biroului, birou se nume9tejuridic contencios resurse umane,
deci face 9i juridic, face 9i resurse umane, dincolo de asta problemele de
natura juridica sunt destul de multe. Avem destul de multe procese pe roI,
in plus 9i aceste contestaIii ce au venit acum la deciziile de desfacere de
contract necesita totu9i reprezentare juridica mai Tnsemnata.

DoamnaPre9edinteCicealaAna Maria
Reprezentarea Tninstan@ la termene nu poate sa o faca juridicul din
primarie? Nu este posibil?

Doamna Director adiunct Tranescu catalina - ASPA

Din cate cunosc,nu.
Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Am Tnteles.O.K.
Are si doamna consilier Gram o intrebare

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Care e obiectul majoritaIii acjiunilor Tninstan@?De ce au a9a de
multe procese.

Doamna Director adiunct Tranescu catalina - ASPA
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Sunt 9i procese foarte vechi, sunt 9i recente. sa va dau un exemplu:

din 2013 avem pe roI un proces cu privire Ia o hala la unul dintre
adaposturile noastre, hala ce nu a fost predata corespunzator 9i de atunci
ne aflam ... Acjiunile Tn instan@ nu sunt cu titlu repetitiv. Sunt cazuri
particulare. Dar sunt multe.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Cam cate procese aveji pe roI in acest moment? Aproximativ.

Doamna Director adiunct Tranescu catalina - ASPA
Spre exemplu, numai cu fo9tii deta9aji se cunoa9teca la un control
al cuQii de conturi din 2019, una dintre masurilelasate a fost de a se
recupera ni9te bani care s-ar fi dat neconform deta9ajilor deta9aIi. Ace9tia
au 9i ca9tigat 9i pe fond 9i Tnapel. Numai Tncazul acesta cred ca sunt cel

pujin 13 procese Ia care juristul trebuie sa mearga de fiecare data. Sunt
undeva Ia 17 angajaji deta9aji in situajia asta. Altele sunt de natura
difer ita

DoamnaConsilierGramAnamariaAlina
O.K. Muljumesc.

DoamnaPre9edinteCicealaAna Maria
Muk9umesc 9i eu. Sunt pe dreptul muncii, aceste procese de care
spuneti.

Bun. Ca sa nu mai Tntarziem,fiindca mai avem 9i alte subiectepe
ordinea de zi, injeleg ca nu mai sunt intervenIii din partea colegilor,e
nevoie de acest proiect din moment ce exista o singura persoana care
poate reprezenta Tn instanla institujia 9i nu poate participa cineva din
Direc{ia Juridicp a primariei.
Puteji supune Ia vot.
Asistent comisie
Puteji vota.

7 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abjineri.
DoamnaPre$edinteCicealaAna Maria
O.K. va muljumesc frumos.
Muljumesc 9i doamnei Tranescu.

in continuareavem proiectul de hotirare privind imputernicirea

expresi a Consiliului Local Sector 2 de a hotari cu privire la
participarea Sectorului 2 al Municipiului Bucure§ti in calitate de
beneficiar de asistenji tehnici 9i sprijin Tnprocesul de combatere a
saraciei energetice, oferiti de citre Centrul de consiliere privind
saracia energetica (Energy Poverty Advisory Hub - EPAH). Al Uniunii
EuropeneTnjelegca este acestcentru. Sau al Comisiei.Al Comisiei,ma
scuza ti

Este alaturi de noi cineva de la Direcjia Fonduri Europene?

Asistentcomisie
Suntconectaji,da.
Domnul lstrate Cristian – Direcfia Generala Management Fonduri cu
Finanfare Externa
Buna ziua. Cristian lstrate, 9ef serviciu.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Eu injeleg ca este unul dintre acele proiecte prin care Consiliul
General este de acord, conform codul administrativ, cu anumite colaborari
internajionale pe care Ie au sectoarele.

Domnul lstrate Cristian – Directia Generala Management Fonduri cu
Finan+areExterna
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in conformitate cu Codul Administrativ,art. 166, este obligajia
Consiliului Generalde a aproba acest gen de proiecte pentru ca consiliile
locale sa poata participa la cooperari sau asocieri cu alte institutii.

Doamna Pre9edinteCicealaAna Maria
§i Tn+eleg ca a fost selectat Sectorul 2 ca beneficiar de asisten@
tehnica 9i sprijin Tnprocesul de combatere a saraciei energetice 9i aceasta

asistenla tehnica este facuta de catre acest centru de consiliere privind
saracie energetica care centru este inijiativa a Uniunii Europene, a
Comisiei, o rejea de colaborare a par+ilor interesate care urmare9te
eradicarea saraciei energetice 9i accelerarea tranzitiei energetice. Am citit

din referatul de aprobarea hotararii trecute, Tnluna iulie, pe 27 iulie de
catre Sectorul 2.
Daca sunt intervenIii, va rog, de la colegi.

Deocamdatavad ca nu este nimeniinscris. Daca nu sunt alte
intervenjii, ii muljumesc domnului lstrate 9i putem trece la vot.

Asistent comisie
Puteji vota.

5 voturi pentru, 2 ablineri, 0 voturi impotrivi.
DoamnaPre9edinteCicealaAna Maria
in regula. Muljumesc.

Putem trece la urmatorul proiect, Proiect de hotarare privind

imputernicirea expresa a Consiliului Local al Sectorului 6 al
Municipiului Bucure9ti de a hotari cu privire la incheierea unui Acord
de parteneriat TntreSectorul 6 al Municipiului Bucure9ti 9i Compania
Coding the Curbs din Olanda, Municipalitatea Groningen din Olanda
9i Consiliul Ora9ului Riga din Letonia in scopul implementarii
proiectului

"Coding the Curbs: Bookable Loading zones Regulate

city logistics through dynamic access, pricing, incentives and direct
enforcement".
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Deci acest proiect de hotarare are la baza alte bineTn{elese vorba
de cu totul altceva decat cel dinaintede la Sectorul 2 9i anumeTnjelegca
obiectivul principal al proiectului consta Tndezvoltarea unei platforme IT
destinata planificarii logisticii Tn zonele de aprovizionare a spa+iilor
comerciale. Va avea 12 luni de calendar de proiect 9i inca nu avem zona

comerciala selectata de catre sectorul 6 pentru acest proiect. Dar doresc
sa reduca traficul 9i sa scada nivelul de poluare local. imi dau ca exemplu
aici Tncadrul referatului cei de la Sectorul 6 o ma9ina de transport de marfa
este descarcataprioritar doar pentruca a ajuns prima la zona speciala 9i

se poate rezervape acces restricjionat9i se plate9teper utilizare,mi se
pare un proiect pilot bun, adica sunt 9i eu curioasa sa vad cum se
desfa9oara acest proiect, fiindca Tntradevarde multe ori zonele de pia@
devin foarte aglomerate 9i greu accesibile pentru utilizatori, beneficiarii de

fapt, din cauza aceasta, daca se poate 9i plati pentru asta, cu atat mai
bine. va rog daca aveji domnule lstrate alte detalii sa ne daji despre acest
proiect

Domnul lstrate Cristian – Direcjia Generala Management Fonduri cu
FinanLareExterna

Nu. Acestea sunt singurele detalii care apar 9i Tnproiectul Consiliului
Local.

DoamnaPre9edinteCicealaAna Maria
in regula.
Nici colegii nu au deocamdata alte interven{ii. va propun sa votam
avizul acestui proiect.

Asistent comisie
Puteji vota.

5 voturi pentru, 2 abjineri,0 voturi impotrivi.
DoamnaPre9edinteCicealaAna Maria
va rnuljumesc.
Avem aviz favorabil pentru acest proiect de hotarare al sectorului 6.
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Urmatorul punct de pe ordinea noastra de zi prive9te Proiect de
hotarare privind transmiterea in administrarea Administrajiei Lacuri,

Parcuri 91Agrement Bucure9ti a spajiilor verzi aferente arterei de
circulajie Bd. Regina Elisabeta, Sector 3 9i Sector 5, Bucure9ti.
De la Direcjia de Mediu, doamna Popescu ne poate prezenta pujin
proiectu I?

DoamnaPopescuSimona– Direcfiade Mediu
Da. Bd. Regina Elisabeta face parte din axa majora ... Piaja

UniversitaIii are capete, respectiv Piaja Operei. Avand Tn vedere ca
ALPAB administreaza ... din aceasta zona protejata, reprezentand de la
Piaja Universitalii cu tot cu platforma din faIa de la Teatrul Najional 9i apoi
Piaja Kogalniceanu, Bd. Kogalniceanu 9i Piaja Operei, ... face parte din
zona protejata

nurnarul 6, Elisabeta

Kogalniceanu,

pentru gestiune

integrata, pentru o Tntrejinereunitara 9i realizarea unor arnenajari unitare
pentru zona protejata, se solicita trecerea a doua ... care apar{in sectorului

3 9i sectorului 5, din administrarea ALPAB ca sa fie toata zona
administrata de o singura entitate.

DoamnaPre9edinteCicealaAna Maria
De acord. Sper sa fie plantate 9i alveolele de pe bulevard, unde
lipsesc arborii.

Doamna Popescu Simona – Directia de Mediu

Despre asta este vorba pentru ca spre exemplu, Direcjia de Mediu
a emis de-a lungul anilor mai multe avize de defri9are9i acestea nu au
fost puse Tnexecujie, fie au expirat. Ideea e ca ei solicita proiecte integral,
de amenajare 9i de Tntrejinere,cei de la Cultura, 9i atunci, avand in vedere
ca ALPAB-ul are majoritatea zonei, pot gestiona totul unitar, inclusiv
luarea avizelor de la Cultura.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria

13

Da. §i este 9i un proiect pe bugetare participativacare a ca9tigat
pentru refacerea aliniamentelor cu noi arbori pe Bd. Regina Elisabeta. Din
cate 9tiu eu, noi am prevazut Tnbugetul acestui an tocmai la ALPAB pentru
plantarea Tna9veolele Tn care lipsesc arbori, buget, chiar generos pentru

asta, era vorba ca vor planta9i pe Splaiul Independen
jei, din cate fmi
amintesc, a9a Tncat, pe mine ma bucura ca in sfar9it se face asta,
plantarile ar putea fi facute Tn octombrie deja, sper, daca se mi9ca

birocratic lucrurile pana atunci, buget este la ALPAB, daca este vorba de

un proiect de amenajare pentruTntregbulevardul,trebuie sa primeasca
apoi aviz de la Direcjia de Cultura a municipiului Bucure9ti. Nu 9tiu daca
se va face in acest an fiindca dureazafoarte mult documentaIia. Ne vom
larnuri 9i Tn9edoin@ rnaine, cand sper sa fie 9i cineva angajat la ALPAB
alaturi de noi.

vad ca nu sunt intervenjiidin partea colegilor, deci, va rog, puteji
supunela vot proiectul.
Asistent comisie

Puteji vota.
5 voturi pentru, 2 abjineri, 0 voturi Tmpotriva.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria

Muljumescfrumos.
Trecem mai departe la discutarea proiectului de hotarare care a
venit pe ordinea de zi suplimentara, privind identificarea prin microcip,
inregistrarea in RECS 9i sterilizarea gratuita a cainilor de rasa
comuna, cu dejinator de pe raza municipiului Bucure9ti.
Eu injeleg citind 9i 9tiu 9i de la colegii mei care au asistat in aceasta
tema, doamna consilier Mure9an Tnspeji, sa va dau cuvantul, dar Tnjeleg
ca dorim sa continuam programul de succes pe cre 1-aavut ASPA pana

acum cu privire la sterilizare anul trecut 9i anul acesta, proiectul colegei
mele de altfel, va rog, doamna consilier Mure9an. Puteji lua cuvantul,

Doamna Consilier Mure9an Manuela
Buna ziua
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Muljumesc

Muljumesc doamnei director Tranescu pentru faptul ca a venit Tn
9edin{a noastra. inainte de a-i adresa doua Tntrebari,a9 vrea Tnprimul rand

sa felicit ASPA Tngeneral pentru programulde Adopjie pe care iI are
absolut excepTional,pentru modul Tncare trateaza animalele, am avut
chiar o Tntalnirecu ONG-urile salvatorii si iubitorii de animale acum o
saptamana 9i ceva 9i din partea domniilor lor va transmit multumiri 9i
felicitari, aveti o colaborare excelenta cu ei si sunt foarte Tncantati de cum
se desfa9oara lucrurile Tnprezent la ASPA Tnultima perioada 9i ultimii ani,

nu numai acum 9i va multumesc 9i eu din partea mea pentru ceea ce
faceji. Acum Tntrebarea mea ar fi Tncat timp credeji ca se poate da drumul
la acest program, daca mai prindem din perioada calda pentru ca 9a pisici
cel pujin 9tim ca in general sunt sterilizate pisicile comunitare 9i sunt apoi
reduse Tn teritoriu 9i ma rog daca e urat afara, 9tim ca se pot Tntampla
complicajii. Aceasta ar fi prima Tntrebare9i a doua oara mai fi cand credeti
ca 9i al doilea proiect de bugetare participativa ca9tigator va fi implementat
care se refera strict tot la pisici pentru ca in Bucure9ti acum problema au
devenit pisicile, nu sunt agresive cum sunt cainii 9i atunci problema lor nu

e a9a de vizibila dar la feI de importanta inclusiv din punct de vedere
urnanitar, nu? Ne e mila 9i de pisici cum ne e mila 9i de caini. §i ca sa
Tncheia9 vrea ca la anul sa avem un asemenea proiect care sa acopere
tot anul cel cu sterilizari pentru ca noi am ratat exact lunile cele mai bune
pentru sterilizari, cele de vara cand vremea ar fi permis 9i proprietarilor sa

se deplaseze mai u9or la cabinetele agreate 9i pisicile sa fie Tnapoi
relocate. Pi atunci pentru la anul, sugestia mea ar fi sa facem un proiect
care acopera tot anul 9i daca bugetul nu va fi suficient prin rectificari
bugetare sa putem aloca 9i alte sume. Tncheiaicea 9i va muljumesc.

Doamna DirectoradiunctTranescucatalina - ASPA
Muljumesc

9i eu in primul rand pentru invita jie 9i muljumesc

doamnei Manuela Mure9an pentru aprecieri. Suntem desigur deschi9i la

colaborare cu ONG-urile, cu iubitorii de animale 9i probabil de aici
feedback-ul

pozitiv. Pentru a raspunde la Tntrebarile Dvs., a9teptam

bugetul 9i imediat cum avem bugetul, demaram procedurile intern pentru
a putea Tnchia contractele de achizijie de servicii medical-veterinare
pentru qa putea steriliza. Proiectul de la punctul 6 se refera strict la cainii
de rasa comuna, deoarece, a9a cum aji menjionat 9i Dvs., doamna

Mure9an, exista acel proiect votat prin bugetare participativa, cel care se
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refera la pisicile fara stapan. Motiv pentru care, Tn acest proiect ne-am
limitat doar la caini, avand Tnvedere ca vom avea un altul special pentru
pisici. in cazul pisicilor, lucurile sunt un pic mai delicate, deoarece acestea,
dupa sterilizare vor trebui lasate Tn libertate, deoarece nu avem un

program de gestionare a pisicilor fara stapan 9i Tn aceasta situalie este
foarte important ca operajiile sa se realizeze in sezonul cald, prin urmare
odata ce avem bugetul Tnsensul acesta votat, facem tot ce putem sa dam
drumul cat mai repede la sterilizari, TnsaTnideea Tncare nu vom mai prinde

foarte mult din sezonul cald pentru pisici, cu siguranlavom continua
imediat ce se Tncalze9teafara, anul viitor probabil Tn martie aprilie vom
vom relua acest program. in cazul cajeilor, vorbind despre cajeii de rasa
comuna cu dejinator, putem sa mergem cu sterilizarile pana Tndecembrie
fara nicio problema, inclusiv anul trecut campania a TnceputTnnoiembrie

9i s-a finalizat Tnaprilie, deci am aprins practic cotata perioadarece. Cum
spuneam, in cazul cainilor cu dejinator nu este o problema ci doar Tncazul
pisicilor trebuie sa facem Tnaga feI incat sa le sterilizam Tnsezonul cald.
Ca necesitate 9i importanla sunt de acord cu dumneavoastra 9i cred ca
toata lumea are aceea9i parere. Aceste campanii de sterilizari gratuite
sunt extrem de importante odata pentru gestionarea civilizata a problemei
animalelor fara stapan cat 9i pentru gestionarea responsabila a banului
public. 9i de ce spun asta in cazul cainilor dar vorbim despre caini
abandonaji pe care a caror Tnmul+ire
nu o putem preveni ajungem la
capturare. Trebuie sa ii capturam, trebuie sa Tiducem Tnadaposturi, acolo

sigur ca vor consuma fonduri din fondurile publice pentru ca trebuie
Tngrijiti,trebuie hraniji, Tngrijili, servicii medicale, servicii pentru adoptie 9i
a9a mai departe. Toate aceste lucruri costa. Prin urmare este mult mai
ieftin sa sterilizam 9i sa prevenim Tnmuljirea necontrolata, practic sa
prevenim abandonul 9i capturarea 9i tot ceea ce urmeaza dupa capturare.

Doamna Consilier Mure9an Manuela

Muljumesc foarte mult. A fost foarte util ceeace ne-a spus doamna
director.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
va rog, doamna consilier Comanici.

DoamnaConsilierComaniciAncufa Sorina
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Da. A9 vrea doar sa completez un pic. S-o completez pe doamna
consilier Mure9an. Felicitari pentru ASPA 9i a9 vrea sa-i amintesc ca anul
trecut pentru acest protect am pus umarul Tmpreuna,daca va amintiji,
inclusiv noi am solicitat punerea pe ordinea de zi de urgen@ a proiectului
cu sterilizarea, doamna Mure9an. Bine ca anul asta nu a mai fost nevoie.
Am o singura Tntrebare pentru colega noastra, doamna director adjunct de
la ASPA. cali cai'ini au fost steriliza li din noiembrie anul trecut pana Tn
aprilie? Cum a mers?

Doamna Directoradjunct Tranescu catalina - ASPA
in cele 6 luni, au fost sterilizati aproximativ 1700 de caini, dintre care
970 au fost 9i microcipaji. Este un numar bun, se poate 9i mai mult de atat,
dar este posibil ca acest numar sa fie influenjat de mai mulji factori pe care
noi cumva i-arn concluzionat sa spunem intern 91in campania viitoare prin

procedura internavom lua masurilenecesareastfel incat sa avem un
numar mai mare de caini steriliza{i. Sigur ca dincolo de ceea ce putem sa
facem noi, diferenja Tntre a steriliza un caine 9i ateriza o pisica din punct
de vedere al proprietarului vreau sa spun este mare, deoarece una este
sa punem o pisica ce are dimensiuni mici sa o punem Tntr-ocu§ca gi sa
mergem cu ea la cabinet, alta este sa luam un caine mare din curte care
poate nu a mers niciodata Tn lesa, nu se comporta bine Tn ma9ina, ori
oamenii nu au rna9ina, 9i a9a mai departe. Deci sunt 9i probleme de genul
asta de logistica daca putem sa le spunem de organizare a proprietarului
pentru a 9i de mobilizare a proprietarului pentru a beneficia de aceasta
campanie. Tocmai de aceea 9i in sensul acesta vom Tncerca sa remediem
cat se poate 9i cat cat !ine de noi. De microcipare nu am mai discutat mai
devreme. Ea este inclusa 9i de aceasta data in proiect pentru ca a9a cum
am scris 9i Tn nota de fundamentare, este extrem de importanta
microciparea privind abandonul animalelor §i daca totu§i acest abandon

are Ioc, politi9tii au datele necesare pentru a putea sanctiona aceasta
fapta

DoamnaConsilierComaniciAncuja Sorina

Da, perfectde acord cu Dvs., felicitari!va susjinem9i noi cum
putern.
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Doamna Director adjunct Tranescu catalina - ASPA

Muljumim tare mult.

DoamnaConsilierMure9anManuela
Doamna consilier Comanici, nu eu am spus ca este proiectul meu,
ci doarnna pre9edinte. Eu chiar am fost pujin surprinsa. Este adevarat

ceea ce aji spus Dvs., ca aji avut 9i Dvs. un proiect, am avut 9i eu un
proiect, am vorbit Tmpreunaca acel proiect sa ajunga pe ordinea de zi,
numai ca in final a ajuns pe ordinea de zi proiectul propus de ASPA. Sunt
de acord cu Dvs. Deci Tn niciun caz nu am vrut sa Tmi arog eu ceva. Daca
s-a Tnjeles a9a, s-a Tnjeles gre9it.

Doamna Consilier Comanici Ancu+a Sorina

N-am zis a9a. Doamne fere9te! Tnsearnnaca nu m-am exprimat
corect.

Doamna Consilier Mure9an Manuela
Cred ca e depa9it momentul. Noi doua am colaborat foarte bine. Cel

pujin pe proiectulasta.
Doamna Consilier Comanici Ancuja Sorina

ColaboramTn continuare chiar aici pe partea asta cu ASPA, sa
colaboram cu tolii. sa ne unim fo4ele. intradevar sunt foarte mulji caini Tn
adapost 9i chiar e o problema. Eu zic ca e un subiect Ia care trebuie sa ne
unim cu tolii, Tntradevar.

Doamna Consilier Mure$an Manuela

Sigur ca da. Muljumesc frumos. Daca nu m-aji Tnjelesgre9it, e bine.

DoamnaPre$edinteCicealaAna Maria

va muljumesc.
18

Putem trece acum la votul acestui aviz de proiect. va rog.

Asistentcomisie
Puteji vota.
Domnul consilier Maxim?

Domnul Consilier Maxim Marius catalin
Sunt “pentru“. Nu 9tiu de ce nu funcjioneaza.

Asistent comisie
Cu votul domnului Maxim, 7 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva98
0 ablineri.
Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
va muljumesc tare mult, colegi, Ie muljumesc doamnelor 9i domnilor
directori pentru participare 9i lamuriri astazi, dar 9i celor care poate ne
urmaresc astazi pe site-ul primariei live in aceasta 9edin@ de comisie.
Nu mai sunt alte puncte pe ordinea de zi a 9edinjei noastre de astazi,

drept pentru care va urez o saptamana frumoasa 9i sa ne auzim cu bine
in 9edinja de Consiliu General sau Tnalte comisii. Sper sa aflam 9i mai
multe detalii despre proiectul privind Parcul Carol, va marturisesc,in
9ed irlli.

Cu aceste cuvinte, inca o data muljumesc pentru participare,va
doresc tuturor o saptamanaexcelenta 9i o zi frumoasa. La revedere!
Pre9edinte,

9ecretar,

Ciceala Ana Maria

Nicph@ George
',,/
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