
Procesul-verbal al 9edin+ei Comisiei pentru utilitali publice 9i
salubritate din data de 6 ianuarie 2021, ora 12.00

La 9edinta au participat 8 din cei 9 membri ai comisiei:
Tudose Elena - prezent
Nicorescu Nicorel - prezent
Melciu Florin - prezent
Deaconescu catalin lonut - prezent
Tomescu Horia - prezent
Badulescu Aurelian - absent
Maxim Marius catalin - prezent
Stoica loana - prezent
Militaru Marian catalin - prezent

(

Doamna Presedinte Tudose Elena
Buna ziua! va muljumesc ca aji dat curs invita+iei de a participa

la 9edinta de astazi. Avem pe ordinea de zi a 9edintei schimbarea
pre9edintelui comisiei. Regret ca trebuie sa renunt, dar din ratiuni
obiective va propun acest lucru, pentru a evita o eventuala stare de
incompatibilitate. Ma retrag din funcjia de pre9edinte 9i il propun, din
partea grupului USR-PLUS, pe domnul Nicorel Nicorescu. Mai sunt
9i alte propuneri sau alte puncte pentru ordinea de zi?(

Doamna Consilier Stoica loana
iI propun pe domnul Deaconescu pentru functia de pre9edinte,

cred ca are expertiza tehnica destul de avansata Tn domeniu.

Domnul Consilier Deaconescu catalin lonut
Ti muljumesc doamnei Stoica pentru apreciere, dar nu

inten+ionez sa candidez pentru func jia de pre9edinte al comisiei.

Doamna Consilier Stoica loana
A9 vrea sa fac o precizare. Domnul Deaconescu a fost Tn

Consiliul de Administra+ie al Termoenergetica, s-a implicat foarte mutt
9i are expertiza tehnica. Nu iI cunosc pe domnul Nicorescu, dar se

1



vede ca are dorinta de a ajuta sistemul de termoficare. Cred ca o sa
facem echipa, pentru ca numai Tn echipa putem sa rezolvam
problemele bucure9tenilor. Am intrat Tn politica tocmai pentru a salva
sistemul de termoficare. Trebuie sa avem un aer curat pentru copiii
no9tri, pentru nepojii no9tri, nu sute de mii de centrale de apartament.
Cred ca putem sa facem ceea ce nu am reu9it eu pe linie sindicala
timp de 12 ani. sa dam drumul Ia o lege a energiei termice care sa
fie votata Tn Parlament, pentru ca sistemul de termoficare Tnseamna
via@ pentru populajie 9i confort. Propunerea noastra a fost reducerea
TVA-ului, a9a cum este 9i Ia apa rece, plus ca in acest moment noi
nu avem o agenjie de reglementare.

Doamna Presedinte Tudose Elena
Pot sa va spun ca, in acest moment, se discuta problema

termoficarii inclusiv in discu+iile specifice pe politici de sanatate.
(

Domnul Consilier Nicorescu Nicorel
Sigur ca to Ii ne dorim salvarea sistemului de incalzire de la

nivelul municipiului Bucure9ti. §i vom urmari ca investitiile din
perioada urmatoare chiar sa se realizeze, sa Tncepem demararea
caietelor de sarcini 9i a9a mai departe.

I

Doamna Presedinte Tudose Elena
Am spus de la Tnceput ca nu am inventat noi apa calda, ca

trebuie sa facem un management realist al a9teptarilor 9i o
comunicare cat se poate de transparenta, intrucat a9teptarile sunt
foarte mari. Trebuie sa fim corecti si onesti cu cetatenii si sa le
spunem Ia ce trebuie sa se a9tepte Tn urmatoarea perioada. Cu
calendar de intervenjii, cu masuri care pot fi luate pe termen scurt 9i
mediu, deocamdata.

(

Doamna Consilier Stoica loana
Nu stiu cat de bine cunoasteti istoricul sistemului. Din anul 2009

sistemul a fost sustinut mai mult de salariati. Am avut conturile

blocate 100% 9i am facut tot felul de eforturi pentru a da salariile
oamenilor. Este meritul salariajilor care au venit cu tot felul de utilaje
9i de materiale pentru a jine sistemul Tn func+iune. Faptul ca nu s-a
investit nimic. din anul 2008, este dureros. Nivelul de salarizare este
foarte scazut fala de alte societa+i din dorneniu. Este necesar sprijinul
financiar 9i pentru salariaji 91 pentru investijii.
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Domnul Consilier Nicorescu Nicorel
ii multumim doamnei Stoica
Vi rog sa supuneji la vot propunerea pentru alegerea

pre9edintelui comisiei.
Cu 7 voturi pentru 9i 1 impotrivi domnul Nicorel Nicorescu

a fost ales pre9edinte al comisiei.

PRE§EDll
Nicorel Nicol

SECRETAR
Florin Melc
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