
Proces - verbal al 9edinjei Comisiei de Ecologie, protecjia mediului 9i
igienizare din cadrul CGMB din data de 9.11.2022, ora 1 1

Prezenji: Ciceala Ana Maria, Vi9an Horia Alexandru, Purcarea Sorin,
Gram Anamaria Alina, Muresan Manuela, Florescu Adrian Constantin,
Maxim Marius catalin, Stoica loana, Comanici Ancuja Sorina.

Absenji: -

§edinta comisiei se desfa9oara online, printr-o platforma de
videoconferin Ia, 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 10.11.2022.

Au fost invitaji la aceasta sedin@ reprezentan li din partea direcjiilor
din cadrul Primariei Mlunicipiului Bucure9ti.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Buna ziua, tuturor.

Bine ati venit la 9edin{a comisiei de ecologie. Pentru pregatirea
9edinjei de Consiliu, avem propuse pentru ordinea de zi de astazi doua
proiecte de hotarare care ar trebui sa primeasca aviz din partea comisiei
noastre 9i care se regasesc pe ordinea de zi a 9edintei de Consiliu
General de maine si anume:

Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului, indicatorilor
tehnico - economici si a cheltuielilor aferente investitiei: “Utilizarea
energiei din surse regenerabile la nivelul Municipiului Bucure9ti -
amplasamentele Depou Alexandria, Depou Bucure9tii Noi, Depou
Colentina, Depou Dude9ti“ 9i

Proiect de hotirare privind incheierea unor acorduri-cadru de
consultanji, asistenji §i/sau reprezentare juridici a intereselor
Companiei Municipale Parcuri 9i Gradini Bucure9ti S.A.

Aceasta este ordinea de zi pe care o propun pentru 9edinja cornisiei
noastre de astazi. Putem, daca nu sunt alte propuneri din partea colegilor
pe ordinea de zi, putem vota aceasta ordine de zi, va rog.
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Asistent comisie

Vot, va rog, pe ordinea de zi a comisiei.

Cu 8 voturi pentru, 0 abjineri, 0 voturi impotrivi, ordinea de zi a
fost aprobata.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Muljumesc frumos.

Trecem acum la primul proiect de pe ordinea de zi, proiect de
hotirare privind aprobarea proiectului, indicatorilor tehnico -
economici 9i a cheltuielilor aferente investijiei: “Utilizarea energiei
din surse regenerabile la nivelul Municipiului Bucure9ti -
amplasamentele Depou Alexandria, Depou Bucure9tii Noi, Depou
Colentina, Depou Dude9ti”.

Cred ca o avem alaturi de noi pe doamna Popescu lsabela.

Doarnna Popescu lsabela – Directia Generala Management
Proiecte cu Finantare Externa

Da, buna ziua

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Ne prezentaji, va rog frumos pujin proiectul?

Doamna Popescu lsabela – Directia Generala Management
Proiecte cu Finantare Externa

Da. Ministerul Investijiilor 9i Proiectelor Europene a publicat pe data
de 13.10.2022 ghidul solicitantului pentru programul opera+ional structura
mare 2014-2020 axa prioritara 1 1 obiectiv specific 1 1 .2 utilizarea energiei
din surse regenerabile la nivelul institujiilor publice locale. Apelul pentru
depunerea de proiecte este deschis Tn perioada 8 noiembrie - 16
noiembrie 2022. Deci a fost deschis ieri. Pentru acest apel, municipiul
Bucure9ti a pregatit trei proiecte, doua au fost aprobate Tn 9edinta din
31.10, iar aceasta este supusa aprobarii Tn aceasta 9edinta. Proiectele au
fost gandite cu o capacitate de producere energie sub un megawatt avand
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in vedere cerintele din ghidul solicitantului. Pentru acest proiect, s-a
propus montarea unor centrale electrice fotovoltaice cu puterile maxim
instalate de 808,99 kW, lucru ce va contribui la scaderea cheltuielilor cu
energie electrica 9i reducerea emisiilor de carbon. Amplasamentele, a9a
cum sunt menjionate 9i Tn titlul proiectului, unde vor fi montate aceste
centrale sunt depoul Alexandria, depoul Bucure9ti Noi, depoul Colentina
9i depoul Dude9ti. Valoarea totala a proiectului este de 6936557,78 RON
plus TVA, din care asisten R financiara nerambursabila care va fi solicitata
4930670,15 RON .

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
O.K. Multumesc frumos.

sa speram ca vom 9i objine aceasta finan+are.

Daca sunt Tntrebari, nelamuriri din partea colegilor, va rog.

Domnul Vi9an, va rog.

Domnul Secretar Vi9an Horia Alexandru

Am 9i eu o Tntrebare, va rog. Daca Tn respectivul proiect pentru
zonele unde va fi amplasat, este cumva prins Tncat ce pregateasca pe cei
care or sa prirneasca respectiva instalajie ca trebuie sa aiba 9i grija
necesara pe acest sistem un pic mai sensibil decat celelalte?

Doarnna Popescu lsabela – Directia Generala Management
Proiecte cu Finanjare Externa

Puteji sa detaliaji un pic Tntrebarea?

Domnul Secretar Vi9an Horia Alexandru

Adica daca efectiv or sa fie curd jate? Trebuie sa fie puternic
cura jate. O pelicula de praf pe 10% suprafala reduce cu -80% capacitatea
de producjie.
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Doamna Popescu lsabela – Direc jia Generala Management
Proiecte cu Finantare Externa

sa va dau pe colega mea, Oana Voinea de la Serviciul Proiecte
PUIM va poate da un raspuns, dar cel mai bine pe partea tehnica, cei de
la Direcjia Investijii 9tiu aceste detalii. Noi va spunem ce 9tim de la
discujiile cu cei de la Direc jia Generala Investi Iii.

Doamna Voinea Oana - Direc jia Generala Management Proiecte cu
Finantare Externa

Buna ziua.

Oana Voinea. 'in cadrul bugetului proiectului au fost cuprinse 9i
cheltuielile referitoare la mentenan@ 9i de asemenea Tn memoriile tehnice
care au ajuns Ia noi 9i pe care le-am parcurs sunt trecute 9i informajii
legate de mentenan Ia. Mai mult de atat, Tntradevar colegii de la Direc jia
Generala Investi Iii va pot ajuta cu informajii referitoare la solujiile tehnice
9i cheltuielile de mentenanla pentru panourile fotovoltaice.

Domnul Secretar Vi9an Horia Alexandru

Bun. Praf Tn Bucure9ti, estimat, asta vorbesc din experien@ privata,
trebuiesc cura jate de vreo 3 ori minim pe an ca sa aiba un randament bun
de producjie, altfel e un randament foarte scazut. E de avut Tn vedere Tn
viitoarea exploatare.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
Mu ljumesc.

Daca nu sunt alte nelamuriri, va rog sa supune li la vot.

Asistent comisie

Doamna Ciceala, 9i domnul Turcu de la Investi Iii, I-am sunat 9i va
intra acum sa va lamureasca.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
O.K. Muljumesc.
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Tntre timp, vroiam sa-I rog pe domnul consilier Florescu, daca poate
sa i9i schimbe denumirea din webex fiindca apare numai cu prenumele.

Domnul Consilier Florescu Adrian Constantin

O sa schimb, E un dispozitiv nou.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Muljumesc. §tili de ce? Fiindca apare 9i pe raportul de vot al 9edin jei

apol

Domnul Consilier Florescu Adrian Constantin

O sa iI schimb. Da, imediat.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
De asta, fiindca altfel nu era o problema.

Muljumesc frumos, domnule consilier.

va rog, domnule Turcu.

Domnul Turcu catalin – Direc+ia Generala Investijii

Daca aveji Tntrebari despre proiect. Daca aveji nelamuriri.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Cred ca doamna Popescu ne-a lamurit deja. va muljumim ca aji

venit alaturi de noi.

Daca mai au colegii alte intrebari.

injeleg ca nu sunt, a9adar puteji supune la vot acest proiect de
hotarare.

Asistent comisie

va rog sa vota Ii.



Cu 8 voturi pentru, 1 vot abjinere, 0 voturi impotrivi, proiectul
a primit aviz favorabil.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Muljumesc foarte mult.

Trecem mai departe. Avem proiect de hotarare privind incheierea
unor acorduri-cadru de consultanji, asistenji §i/sau reprezentare
juridici a intereselor Companiei Municipale Parcuri ei Gradini
Bucure§ti S.A.

Este cineva pentru a ne prezenta proiectul?

Domnul Manole Marian – Directia Juridic

Buna ziua

Proiectul a fost supus Consiliului ca urmare a solicitarii atat a
directorului companiei cat 9i a pre9edintelui Consiliului de Administra jie.
Din situa jia prezentata de catre dan9ii reiese ca societatea, compania a
fost dizolvata 9i s-a hotarat totodata concedierea colectiva a tuturor
angajajilor, ori la aceasta data exista un numar de litigii de munca precurn
9i litigiile Tn procedura de lichidare, carora compania nu poate sa le asigure
reprezentare, avand in vedere ca inclusiv consilierul juridic a fost
disponibilizat 9i acesta este motivul pentru care s-a prornovat, pentru a
reprezenta interesele companiei. Practic Tn acest moment compania nu
are asigurata reprezentarea Tn faja instanjelor de judecata.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Doamna consilier Gram a cerut cuvantul. va rog frumos.

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina

Muljumesc.

Sunt reprezentant Tn Adunarea Generala de la Tnceputul mandatului
meu Tn Compania Parcuri, alaturi de alji 2 colegi de-ai mei. Sunt din partea
municipiului Bucure9ti 9i cunosc situa Iia, bine nu in detaliu ca 9i
conducerea, 9tiu despre dosarele pe rot, noi alaturi de colegii mei din
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Consiliul General, am decis dizolvarea 9i lichidarea Tn septembrie 2021.
Din pacate, aceasta hotarare a Adunarii Generale 9i hotararea Consiliului
General au fost atacate de catre salariaji, inclusiv de catre singurul
consilierjuridic al companiei, care era in conflict de interese 9i nu a aparat
campania in aceste procese ci 9i-a aparat pozijia sa procesuala de
anulare acestor hotarari 9i dupa ce a trecut un an, aproape un an, s-a
Tncheiat procesul 9i am putut sa trecem la etapa a doua depunere a
specimenului lichidatorului la Registrul Comerjului 9i din pacate, din nou
salariatii, in frunte cu consilierul juridic au atacat 9i aceasta etapa a doua
la Registrul Comerjului, speram sa mearga procesul mult mai repede la
Tribunalul Bucure9ti, acum cunoscand poate speja 9i vazand hotararea
data pe prima etapa de registru, clar este nevoie de aparare pe aceste
dosare ca sa putem sa continuam procesul de lichidare pentru ca
compania a trebuie sa fie asistata 9i reprezentata in aceste dosare de
catre un avocat sau ma rog jurist. Mul+umesc mult.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Bun. Muljumesc doamna Gram pentru lamuriri.

vad ca nu mai sunt Tnscrieri la cuvant din partea colegilor. va rog,
daca sunt alte Tntrebari pe acest proiect, va rog frumos.

Domnul Consilier Purcarea Sortn

Buna ziua, doamna pre9edinte.

Vreau sa-I intreb pe domnul Turcu, din punct de vedere legal, de ce
este nevoie de aprobarea Consiliului General? §i Tn spela de o hotarare
de Consiliu pentru acest lucru.

Domnul Manole Marian – Direc jia Juridic

Aceasta este prevederea din Ordonanja de Urgenla 26/2012, care
spune ca in situajii termeni justificate Tn activita+ile de juridice consultanla
este necesara aprobarea Consiliul Judejean sau CGMB.
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Domnul Consilier Purcarea Sorin

Da 9i la punctul a spune de catre ordonatorul principal de credite. 'in
cazul nostru cine este?

Domnul Manole Marian - Directia Juridic

Art. I, alin. 2. in situa Iii temeinicjustificate, Tn care activita+ile juridice
de consultanta, de asistenla 9i/sau de reprezentare, necesare autoritalilor
9i institutiilor publice prevazute la alin. (1), nu se pot asigura de catre
personalul de specialitate juridica angajat Tn aceste entitati, pot fi
achizi+ionate servicii de aceasta natura, in condi+iile legii, nurnai cu
aprobarea consiliilor locale, consiliilorjudejene 9i CGMIB.

Domnul Consilier Purcarea Sorin

Noi ne referim Ia o societate comerciala 9i citesc art. 3. in situajii
temeinic justificate, in care activita+ile juridice de consultanta, de asistenla
9i/sau de reprezentare, necesare societatilor nationale, companiilor
najionale 9i societa+ilor comerciale, precum 9i regiilor autonorne prevazute
la alin. (1), nu se pot asigura de catre personalul de specialitate juridica
angajat Tn aceste entitali, pot fi achizijionate servicii de aceasta natura, in
conditiile legii, numai cu aprobarea 9i mandatarea reprezentanjilor statului
sau unita+ilor administrativ-teritoriale Tn organele de conducere ale
acestora :

a) de catre ordonatorul principal de credite coordonator, Tn cazul
celor Ia care statul este acjionar integral sau rnajoritar;

b) de catre consiliile locale, consiliile judetene sau Consiliul General
al Municipiului Bucure9ti, dupa caz.

Doamna Gram Anamaria Alina

Scuze, fiind avocat, a9 vrea sa lamuresc. Textul nu 1-aji citit integral
la lit. b). Deci Ia lit. b). este asa: de catre consiliile locale, consiliile judejene
sau Consiliul General al Municipiului Bucure9ti, dupa caz, pentru cele la
care unitalile administrativ-teritoriale deIin integral sau majoritar capitalul
social
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Aceasta este 9i situajia menjionata 9i Tn temeiul de drept Tn proiectul
de hotarare pentru ca Compania Parcuri are 99,99% din capitalul social
dejinut de UAT municipiul Bucure9ti. Prim urmare, aprobarea acestor
sewicii se poate face numai de catre Consiliul General al Municipiului
Bucuresti. Aici ne Tncadram. Nu la litera a. Litera a, asa cum ati citit mai
Tnainte se face in cazul Tn care companiile sunt de+inute de catre stat, care
este fi acjionar integral fie actionar majoritar. Deci nu mai are sens discujia
despre ordonatorul principal de credite. Suntem la litera b. Asta e premiza
in care ne aflam acum.

Domnul Secretar Vi9an Horia Alexandru

lar eu as dori sa vad si eu hotararea asta. Am Tncercat sa va
urmaresc. Nu cunosc aceasta hotarare. Doresc pe chatul acestei comisii
sa-mi fie pus linkul din legisla jie.

Doamna Gram Anamaria Alina

Eu am abonament Ia lege 5. Nu am cum sa va dau softul meu
legislativ. Pot sa va dau. E OUG 26/2012 9i pot sa va dau copiat din softul
meu legislativ conjinutul.

Domnul Secretar Vi9an Horia Alexandru

Nu, muljumesc doamna. O sa intru pe legisla jie.

Domnul Consilier Purcarea Sorin

Doamna consilier Gram, nu cred ca solicitarea colegului nostru Horia
Vi9an se adresa Dvs., ci Direcjiei Juridice care este direc jia avizatoare a
proiectu lui .

Doamna Gram Anamaria Alina

Avand Tn vedere ca de un an 9i jumatate ma chinuiesc sa lichidez
compania asta, sunt direct interesata sa explic acest proiect pentru ca ne
chinuim sa o lichidam 9i avem toate aceste procese care ne !in in loc. De
aceea Tmi ofer sprijinul 9i explicajiile.
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Domnul Consilier Purcarea Sorin

Am injeles. Sunt perfect de acord cu dumneavoastra. §tili ca susjin
lichidarea cat mai rapida a acestor companii bugetofage. Voiam doar sa
injelegem exact care dintre aliniatele din lege ar trebui sa le aplicam. Adica
in spe@ daca e nevoie de o hotarare de Consiliu General sau o poate face
primarul prin dispozi jie.

Doamna Pre$edinte Ciceala Ana Maria
O.K. Muljumim.

Supunem la vot acest proiect.

Asistent comisie

Vot, va rog, pe proiectul de la numarul 21 de pe ordinea de zi a
CGMB.

Doamna Consilier Stoica loana

Votez „ablinere”.

Doamna Consilier Comanici Ancu ja Sorina

Comanici, tot „ablinere“.

Se Tntampla ceva cu programul asta ca la mine nu mai apare cum
aparea Tnainte.

Domnul Secretar Vi9an Horia Alexandru

Sunt „pentru“.

A9teptam sa-mi apara.
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Asistent comisie

Cu 6 voturi pentru, 2 abjineri 9i 1 vot impotrivi, proiectul a
oblinut aviz favorabil.

Doamna Pre9edinte Ciceala Ana Maria
Muljumesc frumos. Mullumesc colegi pentru 9edinja de astazi 9i

pentru punctele de vedere exprimate. Le muljumesc 9i celor care poate
ne-au urmarit live in cadrul acestei 9edinje a comisiei. De asemenea,
domnilor directori prezenji din partea executivului, care ne-au oferit
lamuririle necesare. Acestea fiind zise, ne auzim Tn cadrul sedintei
Consiliului General de maine. va doresc o zi buna tuturor 9i o saptamana
buna Tn continuare.

Declar 9edin ja Tnchisa.

O zi buna!

Pre9edinte,

#ia’';\lexandr uCiceala Ana Maria Vi9an
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