
Proces - verbal al 9edinjei Comisiei de Ecologie, protectia mediului 9i
igienizare din cadrul CGMB din data de 31.10.2022, ora 9

Prezenti: Ciceala Ana Maria, Vi9an Horia Alexandru, Purcarea
Sorin, Gram Anamaria Alina, Muresan Manuela, Florescu Adrian
Constantin ,

Absen Ii: Maxim Marius catalin, Stoica loana, Comanici Ancuja
Sorina.

§edinta 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 ordinea de zi a 9edinjei CGMB din data de
31.10.2022.

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

Qoarnna Pre9edinte Ciceala Ana _Maria
Buna ziua.

ii uram bun venit domnului Horia Vi9an Tn comisia de ecologie. ii
muljumesc, chiar daca nu este prezent, domnului Nicolaie pentru
contribu jie 9i buna colaborare Tn comisia din care a facut parte pana de
curand.

va propun pentru ordinea de zi de astazi, daca sunteji 9i
dumneavoastra de acord, sa votam Tn primul rand propunerea de a-I
numi pe domnul consilier Vi§an ca secretar al comisiei de ecologie,
ca Tnlocuitor pentru domnul George Nicolaie, iar apoi sa votam ordinea
de zi, a9a cum a fost ea transmisa acum 3 zile, cele 2 proiecte
suplimentare la ultirnele 2 puncte 9i cele 5 inijiale la primele puncte ale
ordini noastre de zi, dupa care sa intram pe ordinea de zi. A9 vrea sa ne
Tncadram in timpul ramas pana la Tnceperea 9edin jei de consiliu.

Daca nu sunt 9i alte propuneri pentru secretarul comisiei, primul
punct ar fi votul pentru secretar.
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Asistent comisie

Puteji vota .

5 voturi pentru, 0 ablineri, 0 voturi impotriva.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
O.K. Muljumesc.

Acum va supun la vot ordinea de zi, aea cum an anunjat-o.

Asistent comisie

Puteji vota .

Doarnna Consilier Mure9an Manuela

Eu sunt „pentru”. hnure9an.

Asistent comisie

5 voturi pentru, 0 ablineri, 0 voturi impotriva.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Muljumesc.

Trecern la prirnul punct de pe ordinea de zi, proiect de hotarare
pentru solicitarea catre Guvernul Romaniei de adoptare a unei
hotarari privind transmiterea imobilului Tn suprafa@ de 11.382 mp,
situat in b-duI Doina Cornea (fost b-duI Vasile Milea) nr. 5G, sector
6, din domeniul public al statului Tn domeniul public al municipiului
Bucure9ti in vederea realizarii unui parc.

Poate aji vazut discujiile Tn spajiul public din ultimele 6 luni.
Proiectul vine la inijiativa Consiliului Local Sector 6 pentru a reTntregi

Parcul Grozave9ti 9i de a lua din nou Tn administrare 9i Tn domeniul
public al municipiului Bucure9ti 11000 mp, care sunt daji catre SRI Tn
parc. Cei de la SRI urmau sa construiasca un spital, Tnsa conform
adresei transmisa Tn luna octombrie, noua varianta de spital va fi
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localizata Tn comuna Balote9ti llfov. Daca mai sunt alte detalii pe care le
doresc spuse colegii sau au Tntrebari. Daca nu, putem vota.

Asistent comisie

Puteji vota .

DoB_mn_QCo_n§ilier My re9an ManyQla

Eu sunt „pentru“. Mure9an.

Asistent comisiQ

5 voturi pentru, 0 abjineri, 0 voturi impotriva.

Doamna Pre9edinte Ciceala ADa Maria
Multumesc.

Trecern la urmatorul proiect, cel privind declan9area procedurilor
de expropriere pentru imobilul teren proprietate privata in suprafa g
de 143 mp de la adresa str. Baldana nr. 13, sector 4, numar
cadastral 206572, situat pe amplasamentul lucrarii de utilitate
publici „Regenerare spa Iii publice existente in zona cuprinsa Tntre
Str. Bocaccio, Str. Peroni, Str. Meline9ti 9i Str. Baldana prin
modernizarea sistemului rutier, spajiului pietonal, platformelor 9i
locurilor de parcare existente, spajiilor verzi 9i a platformelor de
gunoi, modernizarea iluminatului public de tip smart, supraveghere
video 9i sistem wi-fi, senzori calitate a aerului 9i senzori de poluare
fonica“.

Practic, tot ceea ce trebuie sa 9tim despre acest proiect, sintetizat
este Tn titlul proiectului. Este cineva care ne poate prezenta?

Doamna Halipa Veronica – §ef Bipu Exproprieri – Direc jia
Patrimoniu

Buna ziua
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Proiectul inijiat de sectorul 4 este un proiect mult mai mare,
cuprinde o zona mult mai mare, iar pentru realiarea acestuia, este
necesar a fi expropriat doar acest imobil Tn vederea crearii unei zone de
parcare 9i colateral 9i zona verde. Proiectul este limitat de mai multe
strazi, din ceea ce ne-au transmis colegii de la sectorul 4, 'Fntreaga

documenta jie a fost predata 9i DATJ-ului, in vederea consultarii, s-a
facut studiu de fezabilitate 9i am injeles ca e vorba de zona mai mare,
dar pentru realizarea acestui proiect de utilitate publica, care este de
asemenea finanjat de sectorul 4, este necesar Tn vederea executarii
acestei parcari 9i cu spajii adiacente verzi, de exproprierea acestui
imobil.

DQqmna PrQ9e{]inte Ciceql_aArLa Marja
Bun. Muljumesc.

Sunt observa iii sau Tntrebari de la colegi?

Bun. Putem trece la vot.

Asistent comisie

Puteji vota .

Doamna Consilier Mure9an Manuela

Eu sunt „pentru”. Mure9an.

Asistent comisie

5 voturi pentru, 0 ablineri, 0 voturi impotriva.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Muljurnesc.

Urmatorul proiect este cel privind incheierea unui Protocol
Tntre Ministerul Aparirii Najionale 9i Consiliul General al
Municipiului Bucure9ti privind punerea la dispozijie, cu titlu gratuit,
a ortofotoplanurilor Tn format digital, realizate Tn perioada 2010 –
2030, pentru intreg teritoriul administrativ al Municipiului Bucure9ti.
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De la Direcjia de Mediu, cine este alaturi de noi, va rog? Sau tot de
la Patrimoniu ne poate prezenta pujin?

Asistent comisie

Este 9i doamna director Chiri@ de la Direcjia de Mediu 9i domna
Halipa de la Patrirnoniu.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Avand Tn vedere ca este foarte irnportant registrul spajiilor verzi 9i

cadastrul verde, banuiesc ca despre asta ne poate prezenta doamna
director de la Mediu.

Doamna Popescu Simona – Direc jia de Mediu

Buna ziua.

Pentru realizarea registrului spajiilor verzi, conform prevederilor art.
9, executarea lucrarilor de identificare, decorare 9i reprezentare a
spajilor verzi din intravilanu! localitalilor sa se faca pe planuri topografice,
cadastrale, haRi ortofotoplanuri, care trebuiesc puse la dispozijie de
OCPI. Avand Tn vedere ca avem aceasta posibilitate sa luam aceste
ortofotoplanuri cu titlu gratuit, prin Ministerul Apararii, este o oportunitate
deosebita 9i un pas Tnainte pentru realizarea registrului spajilor verzi.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
in cat timp vor fi puse la dispozi jie 9i Tn ce format vor fi transferate?

E)Qqrr!®_Popesgyam_o_rn: DirecW eMMy
Formatul este digital. Cum se semneaza acest protocol, in urma

unei solicitari a noastre, o sa ni-I puna la dispozijie.

Doamna PLQj9cJinte <;iceala Ana Maria
Muljumesc frumos.

Nu sunt Tntrebari?



va rog, putem vota.

Asistent comisie

Puteji vota .

Doamna Consilier Mure9an Manuela

Eu sunt „pentru”. Mure9an.

Asistent comisie

6 voturi pentru, 0 ab jined, 0 voturi impotriva.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Muljumesc.

Urmatorul proiect este 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 II al anului 2022.

Tot de la Direc jia de Mediu cred ca ne poate prezenta, va rog.

Doamna Stanciu Marina – Direc jia de Mediu

Buna ziua.

Este vorba de raportul aferent trimestrului II, Tntocmit de noi in
urma raportarilor primite de la direcjiile responsabile, adrninistrajiile,
primariile, cei care sunt responsabili pentru implementarea masurilor. Noi
doar le-am centralizat 9i supus aprobarii.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Bun. Daca nu sunt observa Iii ale membrilor comisiei, va rog sa

supune li la vot.
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Asistent cornisie

Puteji vota.

[}Qq_mna ConsIIIer M_yre9an Man_uela

Eu sunt „pentru“. Mure9an.

Asistent comisie

6 voturi pentru, 0 abjineri, 0 voturi Tmpotriva.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Mu ljumesc.

Urmatorul proiect vizeaza aprobarea infiin+arii 9i intrejinerii
“Registrului de eviden$ a sistemelor individuale adecvate de
colectare ei epurare a apelor uzate din Municipiul Bucure9ti.

Avem pe cineva de la direc jie care ne poate prezenta foarte pe
scu rt?

Doamna D_i_rectQ_r Executiv Gu9ayan catalina – Directia Servicii
Integrate

Buna ziua.

Este o obligajie legala instituita ca urmare a aprobarii de guvern
714 din 26 mai 2022 privind Tnfiinjarea acestui registru 9i privind
’inregistrarea informajiilor puse la dispozi jie de catre dejinatorii de astfel
de sisteme individuale 9i ulterior punerea la dispozi jie a Garzii de Mediu
a informajilor colectate, astfel Tncat sa-9i faca verificarile acestor sisteme
individuale adecvate.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Muljumesc pentru explica Iii.

Putem vota, daca nu sunt alte Tntrebari de la membrii comisiei
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Asistent comisie

Puteji vota .

Doamna Consilier Mure9an Manuela

Eu sunt „pentru“. Mure9an.

Asistent comisie

6 voturi pentru, 0 abjineri, 0 voturi impotriva.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Muljumesc.

Avem 2 proiecte pe ordinea de zi suplimentara. Prirnul este cel
pentru modificarea anexei 1 la Hotararea CGMB nr. 128/05.04.2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenji
documentajiei de avizare a lucririlor de intewenjie pentru
obiectivul de investijii “Aparari de maI lac Herastrau, inclusiv
aparari de maI insule Herastrau“

Este cineva de la Direc jia de Mediu sau de la ALPAB sau de la
Direc jia Investi Iii care ne poate prezenta? Este o actualizare de
indicatori, din cate injeleg. Sunt 2 lucruri care sunt foarte Tntarziate din
punctul meu de vedere, Deci ma bucur ca se realizeaza aceasta
actualizare, avand Tn vedere urgenja celor 2 proiecte pe partea de
executie .

Domnul Consilier Purcarea Sorin

Doamna pre9edinte, Sorin Purcarea sunt. fmi cer scuze pentru
intervenjie. Voi intra in parcarea subterana 9i este posibil sa pierd
semnalul. Vreau sa consemneze colegii de la tehnic ca am citit
proiectele 9i votul rneu pentru amandoua este pentru daca voi pierde
semnalul.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Muljumim frumos, domnule Purcarea. Sigur.
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Nu este nimeni care poate prezenta actualizarea? in momentul
acesta, nefiind cineva din direc Iii sau de la ALPAB, va propun sa votam.

Asistent cornisie

Puteji vota.

Doamna Consi_liQr Mure iaD Mqnue]a

Eu sunt „pentru”. Mure9an.

Asistent cornisie

6 voturi pentru, 0 abjineri, 0 voturi impotriva.

Doamna Pre9edintp CicQala Ana Maria
Muljumesc frumos.

Urmatorul proiect 9i ultimul este proiect de hotarare privind
modificarea anexei la Hotararea CGMB nr. 396/31.07.2019 privind
aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenji documentajiei
de avizare a lucrarilor de intervenjie pentru obiectivul de investi Iii
“Pod pietonal traversare lac Herastrau Tn zona C.F.“.

Asistent comisie

Puteji vota.

[}QBmna QQnsilier Mure§an_MqnuQIB

Eu sunt „pentru”. Mure9an.

Asistent comisie

6 voturi pentru, 0 abjineri, 0 voturi impotrivi.



Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Muljumesc frumos.

inca o data bun venit domnului consilier Vi9an Tn cadrul comisiei
noastre 9i rnult spor tuturor colegilor la 9edin ja de consiliu de astazi.
Muljumesc pentru prezen@ 9i celor care poate ne urmaresc online. O
saptamana frumoasa.

Declar 9edinja Tnchisa.

Pre9edinte, C

Alexandrua

n r

Ciceala Ana Maria


