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Procesul-verbal al 9edin jei Comisiei pentru utilita$ publice 9i
salubritate din data de 18 mai 2021, ora 15.00

La 9edin@ au participat 7 din cei 9 membri ai comisiei:
Nicorescu Nicorel - prezent
Melciu Florin - absent
Deaconescu catalin lonut - prezent
Tomescu Horia - absent
Badutescu Aurelian - prezent
Maxim Marius catalin - prezent
Stoica loana - prezent
Militaru Marian - prezent
Stofor §tefan Radu - prezent
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Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel
Buna ziua!
Pe ordinea de zi a sedintei comisiei de astazi avem proiectul de

hotarare privind aprobarea finanlarii de la bugetul Municipiului Bucure9ti
a Programului Unitar de Acjiune pentru Deratizare 9i Dezinsec jie in anul
2021

Am facut o invitatie colegilor din aparatul administrativ sa ne faca
o prezentare, la zi, legata de aceasta acest proiect.

(

Domnul Silviu BrTnzan – Sef Sewiciu, Serviciul Dezinseclie
Deratizare Dezinfectie

Buna ziua! Sunt Silviu Branzan, sef serviciu DDD. Planul unitar de
actiune contine toate activitatile de deratizare, dezinsectie si dezinfectie
care vor fi executate sau care se dorea a fi executate Tn anul 2021 la
nivelul municipiului Bucure9ti. Acest plan este un plan numeric 9i indica
exclusiv numarul de tratamente, conform legii, care trebuie executate Tn
municipiul Bucure9ti. Partea financiara este cuprinsa Tn contractul de
prestari servicii Tncheiat Tntre Primaria Municipiului Bucure9ti 9i
Compania Municipala Eco lgienizare. Este vorba de un buget
multianual, iar Tn fiecare an suma alocata este de 32 de milioane de lei.
Anul acesta, Tntrucat Tncepem mai tarziu presta+ia, este evident ca
numarul de tratamente fata de cel care este solicitat a fi aprobat va fi
mai mic. deci si valoarea care va fi decontata va fi mai mica. insa este
absolut necesar ca acest program sa Tnceapa, intrucat am ajuns deja
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in perioada verii, iar tratamentele de Ianjari 9i de capu9e sunt cele care
trebuie Tncepute cu maxima urgenji. Daca mai aveji Tntrebari?

Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel
Eu voiam sa vi Tntreb, legat de aceasta realocare, daca lucreaza

9i face cineva aceasta corectura de care povesteaji mai devreme. cand
va fi ea disponibila?

Domnul Silviu BrTnzan – Sef Serviciu, Serviciul Dezinsectie
Deratizare Dezinfectie

Se lucreaza Ia ea, a fost deja Tnaintata domnului prirnar general
ca cifre 9i ca numar de tratamente modificate. Deci Tn scurt timp va
ajunge 9i la dumneavoastra.

It

(

Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel
Aveji un orizont, mai exact? saptamana viitoare este posibil?

Domnul Silviu BrTnzan – Sef Serviciu. Serviciul Dezinsectie
Deratizare Dezinfectie

saptamana aceasta putem sa o furnizam, pe mail, cu adresa, in
orice modalitate se doreste. Deci ea exista si a fost vazuta si discutata
cu dornnul primar general.

Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel
Muljumesc pentru precizari. Mai sunt alte Tntrebari?

(

Domnul Consilier Deaconescu catalin lonut
Buna ziua, tuturor!
Am, mai degraba, o curiozitate decat o Tntrebare, domnule

BrTnzan. §i anume, v-a9 Tntreba daci, in opinia dumneavoastra,
cunoscand toata legisla+ia incidenta Tn materie, inclusiv ordinele
pre9edintelui ANRSC, dar mai ales legislajia incidenta Tn materia
conflictelor de interese, vi se pare normal ca anexa la hotararea noastra
de consiliu sa fie elaborata exclusiv, cel pujin a9a reiese din antetul pe
care aceasta anexa TI are, sa fie elaborata exclusiv de operator, de
prestator? Dupa cate Tmi aduc aminte, regulamentul serviciului, a9a
cum a fost el aprobat Tn cadrul Asocia+iei de Dezvoltare de cele trei parIi,
autoritatea administra{iei publice, asociajia 9i operatorul elaboreaza
Tmpreuna acest plan de tratamente. §i, de asemenea, un ordin mai
vechi al pre9edintelui autoritalii de reglementare 9tiu ca preciza ca
autoritatea, 'impreuni cu operatorul, elaboreaza acest plan. Or, in
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aceasta anexa, eu nu vad deloc nici intervenjia aparatului de
specialitate al prirnarului general, in spe@ al serviciului pe care
dumneavoastra Tl conduceti, si nici a asociatiei de dezvoltare. Si voiam
sa va Tntreb: nu vi se pare cumva ca este un potenjial conflict de
interese Tntre un operator, fie ca el are delegat serviciul prin Tncredinjare
directa sau printr-o procedura competitiva, 9i acest document pe care iI
avem de aprobat, astfel Tncat operatorul poate sa T9i treaca, daca
instituim aceasta practica, poate sa T9i treaca Tntr-un plan anual de
intervenjie un numar de treceri, astfel Tncat sa devina profitabil sau sa
T9i mareasca cifra de afaceri 9i, in spe R, 9i profitul. Eu consider ca, mai
degraba, serviciul pe care dumneavoastra Tl conduceji ar trebui sa
elaboreze acest plan, Tmpreuna cu speciali9tii pe care ii puteti consulta,
9i operatorul va trebui sa TI puna Tn opera. §i la comanda
dumneavoastra va trebui sa execute aceste opera+iuni, fara sa fie
implicat Tn elaborarea 9i dimensionarea 9i mai ales bugetarea acestor
treceri

(

Domnul Silviu BrTnzan – §ef Serviciu, Serviciul Dezinsectie
Deratizare Dezinfectie

Conform legislatiei Tn vigoare, acest program unitar de acjiune
este realizat Tn baza, a9a cum bine aji spus dumneavoastra, Ordinului
ANRSC nr. 82/2015. Ordinul ANRSC prevede un numar minim de
tratamente care trebuie executate, deci operatorul nu poate sa vina sa
spuna ca vrea sa execute doar tratamente de dezinsecjie. Este obligat
prin lege sa execute tratamente de deratizare, dezinsectie 9i dezinfec+ie
care sunt pe categorii de lucrari, iar fiecare categorie de lucrari are un
numar de tratamente specificat Tn legisla jie.

(

Domnul Consilier Deaconescu catalin lonut
Un numar minim.

Domnul Silviu BrTnzan
Deratizare Dezinfectie

Un numar minim, exact.

Sef Serviciu, Serviciul Dezinsectie

Domnul Consilier Deaconescu catalin lonut
Eu va Tntrebam Tn ipoteza Tn care operatorul va propune un numar

maxim, un numar care exceda de mai multe ori numarul minim
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Domnul Silviu BrTnzan – Sef Serviciu, Serviciul Dezinsectie
Deratizare Dezinfectie

Operatorul nu poate sa propuna un numar de tratamente care sa
exceada bugetul pe care iI are prin contractul de prestari servicii. Deci
operatorul nu poate sa depa9easca suma de 32 de milioane de lei, iar
in cele 32 de milioane de lei trebuie sa fie dimensionate 9i prestate toate
tipurile de tratamente. Oricat 9i-ar dori sa faca doar tratamente de
dezinsectie nu poate, fiindca trebuie sa execute 9i tratamente de
deratizare. Tratamentele de dezinsec+ie trebuie sa cuprinda tratamente
Tmpotriva tantarilor, impotriva capu9elor, trebuie sa cuprinda
dezinsectie Tn canale, trebuie sa cuprinda toate tratamentele care sunt
necesare 9i specificate ca obligativitali in Ordinul ANRSC.

(

Domnul Consilier Deaconescu catalin lonut
Ceea ce spuneji dumneavoastra este ca pe programul minim, a9a

cum este stabilit de legislajia la nivel central, practic suntem deja in
bugetul acesta maxim.

Domnul Silviu BrTnzan – Sef Serviciu. Serviciul Dezinsectie
Deratizare Dezinfectie

Exact. La unele categorii de activitali suntem pe numarul minim
de tratamente prevazut Tn Ordinul ANFRSC nr. 82.

Domnul Consilier Deaconescu catalin lonut
Nu avem spajiu bugetar, asta vreji sa spLIneji. §i nu vi se pare

normal ca acest plan sa fie elaborat de aparatul de specialitate al
primarului 9i supus spre dezbatere consiliului? Ce treaba are operatorul
cu anexa aceasta?(

Domnul Silviu BrTnzan – Sef Serviciu. Serviciul Dezinsectie
Deratizare Dezinfectie

Conform circuitului documentelor, aceasta este propunerea
corrlpanlel .

Domnul Consilier Deaconescu catalin lonut

§i propunerea dumneavoastra care este?

Domnul Silviu BrTnzan – §ef Serviciu, Serviciul Dezinsectie
Deratizare Dezinfectie

Propunerea noastra este cea pe care o vede+i in faji.
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Domnul Consilier Deaconescu catalin lonut
Nu am antetul dumneavoastra.

Domnul Silviu BrTnzan – Sef Serviciu, Serviciul I)ezinsectie
Deratizare Dezinfectie

Nu trebuie sa aveti antetul nostru. Aceasta propunere trebuie sa
poarte antetul companiei, al operatorului. Ea vine aprobata de catre ADI
DDD, vine cu adresa de Tnaintare de aprobare de la ADI DDD.

Domnul Consilier Deaconescu catalin lonut

Aprobarea de la ADI are 9i ea o forma?

Domnul Silviu BrTnzan – Sef Serviciu, Serviciul Dezinsectie
Deratiza@MM

Are o forma contractuala.
(

Domnul Consilier Deaconescu catalin lonut
Nu o vad aici Tn documentatie.

Domnul Silviu BrTnzan – Sef Serviciu, Serviciul Dezinsectie
Deratizare Dezinfectie

Nu trebuie sa poarte nici antetul ADI DDD, nici antetul primariei.
De la noi vine cu adresa de Tnaintare, ca 9i propunere. Deci aceea este
aprobarea noastra, Tntrucat exista o negociere pana se ajunge Ia forma
finala.

(

Domnul Consilier Deaconescu catalin lonut
Aprobarea, in opinia dumneavoastra, este doar ca v-a fost

Tnaintata, dupa ce evident o fi fost dezbatuta Tn cadrul ADI 9i v-a fost
Tnaintata .

Domnul Silviu BrTnzan – Sef Serviciu, Serviciul Dezinsectie
Deratizare Dezinfectie

Nu, stimate domn, daji-mi voie sa spun inca o data. Exista o
propunere care este dezbatuta timp de doua luni, 'intre companie, ADI
DDD 9i primarie. Nu se ajunge la primarie cu un document care nu a
fost vazut de prirnarie Tnainte iar primaria nu a purtat corespondenla pe
marginea acestui document. Deci acest document poarta toate
comentariile noastre, iar documentul pe care TI vedeji este cu
amendamentele Primariei Municipiului Bucure9ti .
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Domnul Consilier Deaconescu catalin lonut
Vreji sa spune li ca acesta este documentul final pe care

dumneavoastra vi I-aji Tnsu9it Tn urma negocierii.

Domnul Silviu BrTnzan – Sef Serviciu, Serviciul Dezinsectie
Deratizare Dezinfectie

Si am colaborat la elaborarea lui.

Domnul Consilier Deaconescu catalin lonut
Si ar fi foarte dificil sa scrieti chestia asta in documentele care

Tnsoj:esc proiectul de hotarare, in mod explicit?

Domnul Silviu BrTnzan – Sef Serviciu, Serviciul Dezinsectie
Deratizare Dezinfectle

Putem sa scriem absolut orlce, daca suntem Tntrebati.
(

Domnul Consilier Deaconescu catalin lonut
Asta trebuie sa se Tntample la inijiativa dumneavoastra, nu a

noastra .

Domnul Silviu BrTnzan – Sef Serviciu, Serviciul Dezinsectie
Deratizare Dezinfectie

Pute li sa transmiteti o solicitare catre Serviciul DDD, pe o adresa
scrisa .

Domnul Consilier Deaconescu catalin lonut
Eu, in calitatea mea de consilier general, nu discut cu direc+ii, sau

compartimente, sau sewicii din cadrul aparatului de specialitate al
primarului. Eu discut cu primarul general. in primul rand, anexa Ia un
proiect de hotarare care este Tnaintat de aparatul de specialitate al
primarului nu poate sa poarte un alt antet decat al aparatului de
specialitate, in al doilea rand, documentele care Tnsojesc, 9i aceasta
este o practica 9i din mandatul trecut, nu numai din mandatul acesta,
documentele care Tnsojesc sunt un pic laconice. Sfatul meu este sa va
Tntariti capacitatea de a explica proiectele de hotarare Tn documentele
de Tnsotire, 9i nu neaparat prin explicajii verbale Tn cadrul comisiei. §i
atunci toata lumea va fi multumita. Dar lucrul acesta Tl discut cu primarul
general, nu cu dumneavoastra. Mul+umesc!

(
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Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel
Ca urmare a interventiei domnului catalin Deaconescu, as vrea

sa TI rog pe domnul director din primarie ca materialul care ne-a
comunicat ca este Tn lucru 9i care urmeaza sa apara zilele urmatoare
sa tina cont de aceste solicitari. Multumesc!

Domnul Silviu BrTnzan – Sef Serviciu, Serviciul Dezinsectie
Deratizare Dezinfectie

Pentru domnul Deaconescu a9 vrea sa fac o precizare, daca Tmi
permiteji. Documentul revizuit va purta antetul direc+iei de specialitate,
Tntrucat 9i compania 9i ADI DDD 9i-au declinat competen{ele Tn a revizui
acest document. Exista o adresa scrisa Tn acest sens, iar serviciul de
specialitate va face noua propunere de program revizuit. Deci va veni
de la noi, a§a cum ati solicitat.
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Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel
Supunem la vot proiectul de hotarare privind aprobarea finanlarii

de la bugetul Municipiului Bucure9ti a Programului Unitar de Acjiune
pentru Deratizare 9i Dezinsec jie in anul 2021.

Cu 3 voturi pentru, 0 impotriva 9i 4 abjineri, proiectul de
hotarare a primit aviz nefavorabil.

va multumesc!
Declar Tnchisa sedinta de astazi
La revedere!

(

PRE§Edl NyE,
Nicorel Nicbrdscu
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