
Proces - verbal al 9edinjei Comisiei de Ecologie, protec}ia mediului 9i
igienizare din cadrul CGMB din data de 29.09.2022, ora 9

Prezenti: Ciceala Ana Maria, Nicolaie George, Purcarea Sorin,
Gram Anamaria Alina, Florescu Adrian Constantin, Maxim Marius
catalin, Stoica loana, Comanici Ancuja Sorina.

Absen Ii: Mure9an Manuela.

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

Ordinea de zi: Dezbaterea 9i votarea avizelor pentru proiectele de
hotarare aflate pe ordinea de zi a 9edinjei CGMB din data de
29.09.2022.

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

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Buna dimineaja.

Ca sa avem ordinea de zi, fiindca avem cvorum, s-a refacut
ordinea de zi propusa, nu 9tlu daca aji vazut pe email in sensul Tn care
aveam deja avize pentru proiectele de la numarul 69 9i 79, cel cu ASPA
9i cel privind Bulevardul Regina Elisabeta, dar s-a adaugat un nou
proiect aseara, proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru podul din Parcul Tineretului, obiectivul de
investijii pod din beton armat situat Tn Parcul Tineretului.

Daca sunt 9i alte propuneri pentru ordinea de zi, daca nu, au ramas
cele doua proiecte: Metalurgiei-Arghezi 9i Pod Parc Tineretului. in
ordinea aceasta.

Daca nu sunt alte intewenjii pe ordinea de zi, a9 vrea sa votam, sa
supunem la vot ordinea de zi.

Puteji vota ordinea de zi.

8 voturi pentru, 0 abjineri, 0 voturi impotrivi.



Trecem la punctul 1, proiect de hotirare privind declan9area
procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privati
situate pe amplasamentul lucririi de utilitate publici „Amenajare
zone verzi in vederea extinderii Parcului Tudor Arghezi, B-duI
Metalurgiei nr. 100-130”, in vederea continuirii lucrarilor de interes
public local.

injeleg ca acum o a9teptam pe doamna director Per9unaru sa intre
alaturi de noi. cat timp doamna Per9unaru se logheaza, din ce injeleg
eu, din ce am citit Tn proiect, este vorba despre o expropriere care
continua, practic din 2020 Tncepand 9i trebuie modificata aceasta
hotarare pentru a bloca sumele necesare despagubirii, dar poate ne
explica mai bine doamna Per9unaru.

Doamna Director Executiv Per$unaru Mariana – Directia
Patrimoniu

Buna dimineaja.

Este vorba de un proiect al sectorului 4, indicatorii 9i studiile sunt
realizate de sector 9i aprobate de Consiliul Local al Sectorului 4. in anul
2020 s-a aprobat o hotarare prin care s-au expropriat, aprobat de catre
Consiliul General declan9area procedurii de expropriere pentru
Tnfiinjarea unui parc. Sumele au fost consemnate, dispozi jia de
expropriere a fost data. A fost aprobata de primarul general 9i
comunicata. Acum, prin acest proiect, sectorul 4 vine cu o noua solicitare
de extindere a parcului. Sumele sunt asigurate din bugetul Consiliui
Local al Sectorului 4.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Am Injeles. Muljumim frumos.

injeleg ca se large9te coridorul de expropriere sau au fost
modificate sumele?



Doamna Director Executiv Per$unaru Mariana – Directia
Patrimoniu

Nu au fost modificate. Este o suplimentare. Deci hotararea din
2020 s-a finalizat din punct de vedere al exproprierii, iar acum au venit
cu o suplimentare a suprafe jei respective a parcului.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
O.K. Deci se expropriaza mai multi suprafa@, dupa cum reiese 9i

din studiul acesta tehnic, cat de cat.

Muljumesc.

Daca sunt Tntrebari din partea colegilor, va roy. Nu sunt.

Putem sa votam.

Doamna Consilier Stoica loana

„Pentru”. loana Stoica.

Asistent comisie
Cu doamna Stoica sunt 8 voturi pentru, 0 abjineri, 0 voturi

impotriva.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
O.K. Muljumesc. Deci avem aviz favorabil pentru acest proiect.

Trecem la urmatorul proiect pentru modificarea anexei la
Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr.
199/23.04.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici
aferenji documentajiei de avizare a lucririlor de intewenjie pentru
obiectivul de investijii “Reparajii capitale Pod din beton armat situat
in Parcul Tineretului”.

Aici nu 9tiu daca este alaturi de noi de la Direc jia de Mlediu. Am
injeles ca vin fizic. A venit doamna Popescu Simona. Buna ziua.
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Doamna Popescu Sirnona – Direc jia de Mediu

Buna ziua.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Buna ziua.

Vorbim despre proiectul pentru modificarea anexei la Hotararea
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 199/23.04.2019 privind
aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenji documentajiei de
avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul de investi+ii “Reparajii
capitale Pod din beton armat situat Tn Parcul Tineretului”.

Ma bucur ca s-a facut, citeam acum nota de fundamentare de la
ALPAB. Daca ne puteji spune Tn cateva cuvinte parcursul pentru ca am
tot vorbit Tn Comisia de Mediu despre acest pod ca obiectiv de investijii
la ALPAB, dar mereu era o problema cu actualizarea aceasta.

Doamna Popescu Simona – Direc jia de Mediu

Da. Proiectul de reabilitare a fost realizat Tn 2018 iar actualizarea

era necesara, avand Tn vedere condijiile economice 9i ce se Tntampla.
Este vorba despre podul principal, care are doua pa4i stanga – dreapta
legate Tntre ele cu o zona de jardiniere de flori. Este podul principal din
Parcul Tineretului 9i cel mai important. Este emblematic, este peste lac 9i
necesita neaparat repara Iii atat din punct de vedere peisagistic vizual cat
9i ca siguran jei cetajenilor. El ocazional se folose9te pentru circulajia
auto, doar cand este stricta nevoie de acest lucru. Adica nu este pentru
aprovizionare ci este doar pentru o urgenji.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Bine, acesta trebuia consolidat. Partea de rezisten P a podului cred

ca toata lumea a vazut cum arata.

Doamna Popescu Simona – Direc jia de Mediu

Sunt ni9te piloni care stau Tn apa, care trebuiesc consolida Ii,
reabilitaji .
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Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Practic aceasta este valoarea actualizata Ia zi, conform legii.

Doamna Popescu Simona – Direc+ia de Mediu

Da.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Bun. Daca sunt Tntrebari privind acest proiect. Daca nu sunt

Tntrebari, Tnseamna ca toata lumea se bucura ca avem Tn sfar9it pe
ordinea de zi, chiar daca pe suplimentara, proiectul acesta. Chiar e
urgent sa avem consolidat podul din Parcul Tineretului 9i sper ca va fi
contractata lucrarea cat mai repede cu putinla 9i excutata, bineTnjeles.

Puteji vota.

Asistent comisie

8 voturi pentru, 0 abjineri, 0 voturi impotriva.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Bun. va muljumesc. O zi buna.

Muljurnesc 9i colegilor consilieri, chiar 9i celor care ne urmaresc
online. Aceasta a fost 9edinja comisiei de mediu. Ne revedem Tn plenul
Consiliului care incepe Ia ora 10. O zi buna.

Pre9edinte, Secretar ,

Ciceala Ana Maria NicolaiQ George
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