
 

 

 

 

 

Curtea de Conturi a denunțat folosirea abuzivă a banilor publici prin achiziții la prețuri de până 

la 20 de ori mai mari. În urma raportului efectuat, Consiliul General al Municipiului București a 

adoptat Hotărârea „Panseluța” nr. 9/2016 prin care își propune elaborarea unui regulament de 

planificare strategică a amenajării spațiilor verzi. 

 

În ianuarie 2016, Curtea de Conturi a emis un raport de evaluare a cheltuielilor făcute de 

Primăria Municipiului București și primăriile de sector în amenajarea și întreținerea spațiilor 

verzi. S-a constatat faptul că unele dintre firmele care câștigau contractele publice erau doar 

intermediare, achiziționând materialul dendrologic de la producători și revânzându-l către 

administrațiile locale la prețuri de până la 20 de ori mai mari. Mai mult, unele dintre contracte nu 

au fost făcute prin licitație, ci prin achiziție directă. 

 

Dintre arborii care au fost plantați, prea mulți nu au fost îngrijiți corespunzător sau au fost furați, 

producându-se pagube de ordinul milioanelor de euro. Totodată, se remarcă faptul că investițiile 

au fost făcute fără a se avea în vedere compatibilitatea speciilor cu mediul din capitală, deși se 

cunoștea din anii precedenți rata de pierdere a plantărilor. O altă modalitate de sifonare a banului 

public era aceea de plantare a speciilor anuale, pentru a justifica o nouă investiție în anul 

următor. 

 

Ca urmare a acestui raport, Consiliul General al Municipiului București a aprobat hotărârea nr. 

9/2016 prin care și-a luat angajamentul de a realiza un regulament de amenajare peisagistică la 

nivelul capitalei. Hotărârea poate fi consultată la această adresă 

http://www4.pmb.ro/wwwt/L52/docs/01_20160331.pdf 

 

Primăria Municipiului București, prin Direcția de Mediu, a constituit o comisie formată din 

specialiști peisagiști și horticultori care au elaborat acest regulament, cu scopul de a crea o 

strategie coerentă în amenajarea spațiilor verzi publice din București. Această comisie a realizat 

în premieră o dezbatere cu publicul înainte de a finaliza lucrările la actul normativ. La această 

dezbatere a participat și Asociația Salvați Bucureștiul, care a pledat pentru introducerea unor 

pârghii de control pentru a oferi eficiență noilor reglementări, precum și pentru necesitatea 

înființării unui serviciu de peisagism în cadrul căruia să opereze specialiști. 

 

Regulamentul se află în dezbatere publică și se pot depune observații față de conținutul acestuia 

și oportunitatea noilor reglementări direct pe pagina de internet a Primăriei. 

http://www4.pmb.ro/wwwt/L52/docs/01_20160331.pdf  

 

 
Demersurile au fost realizate în cadrul proiectului Participare publică și acțiune juridică pentru decizii de mediu 

mai bune în București. Proiectul este realizat de Asociația Salvați Bucureștiul și Fundația Centrul de Resurse pentru 

participare publică și finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Conținutul 

acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009 – 2014. Întreaga răspundere 

asupra conținutului revine Asociației Salvați Bucureștiul și Fundației Centrul de Resurse pentru participare publică. 

Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene, accesați www.eeagrants.org. Pentru informații despre 

Fondul ONG accesați www.fondong.fdsc.ro. 
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