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Procesul-verbal al 9edin+ei Comisiei pentru utilitali publice 9i
salubritate din data de 31 mai 2021, ora 15.30

La 9edin@ au participat toti cei 9 membri ai comisiei:
Nicorescu Nicorel - prezent
Melciu Florin - prezent
Deaconescu catalin lonu! - prezent
Tomescu Horia - prezent
Badulescu Aurelian - prezent
Maxim Marius catalin - prezent
Stoica loana - prezent
Militaru Marian - prezent
Stofor §tefan Radu - prezent

I

(

Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel
Buna ziua!
Primul punct de pe ordinea de zi a 9edin jei comisiei de astazi este

proiectul de hotarare privind punerea la dispozijia proiectului
„Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului Bucure9ti“
finanjat in cadrul Programului Operajional Infrastructura Mare 2014
– 2020 prin contractul de finanjare nr. 407/14.11.2020, a terenurilor
aflate Tn proprietatea Municipiului Bucure9ti.

Sunt Tntrebari referitoare la acest proiect?
Daca nu sunt interventii, supun la vot proiectul de hotarare.
Cu 8 voturi pentru, 0 impotriva 9i 0 abjineri, proiectul de

hotarare a primit aviz favorabil.

(

Trecem la proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii
C.G.M.B. nr. 376/24.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici, a devizului general pe proiect 9i a devizelor generale pe
contracte pentru proiectul "Finalizarea Stajiei de Epurare Glina,
reabilitarea principalelor colectoare de canalizare gi a canalului
colector Dambovija (Caseta) in Municipiul Bucure9ti - Etapa ll",
modificati prin Hotararea C.G.M.B. nr. 691/18.12.2019 9i prin
Hotararea C.G.M.B. nr. 369/07.09.2020.
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Doamna Toma Florentina – Serviciul UIP Faza ll Glina
Buna ziua! Acest proiect de hotarare este necesar pentru

continuarea supervizarii lucrarilor din cadrul proiectului. in prezent
exista un contract pentru supervizare de lucrari care se va finaliza Tn
luna iunie a acestui an. Avand Tn vedere ca lucrarile vor fi executate
inca doi ani de zile, este necesar sa continuam supervizarea lucrarilor,
este o obliga{ie legata de contractul de finantare pe care iI avem
Tncheiat cu Ministerul Fondurilor Europene 9i este o obligajie prevazuta
de contractele tip proiectare-execu jie, dupa modelul aprobat de H.G. nr.
1/2018. Supervizarea lucrarilor este o condi+ie prevazuta de legisla+ia
privind construc+iile, de Legea nr. 50/1991 potrivit careia supewizarea
lucrarilor trebuie asigurata de beneficiar. Prin urmare, este o conditie
prevazuta de legislatie, de contractul de finantare, de contractele de
lucrari specifice acestui proiect 9i se Tncadreaza Tn valoarea aprobata a
contractului, nu exista modificari ale valorii eligibile. Prin urmare, este
un proiect absolut necesar.

vI

(

Domnul Consilier Melciu Florin
Buna ziua! Am o 'intrebare: valoarea contractului s-a modificat? Si

daca s-a modificat, de ce?

Doamna Toma Florentina – Serviciul UIP Faza ll Glina
Valoarea contractului de finantare nu se modifica, este vorba de

realocari din economiile de proiect. Toate contractele de lucrari 9i de
servicii s-au Tncheiat pe valori mult mai mici decat cele estimate, iar noul
contract de servicii, care se va Tncheia Tn urma unei proceduri de
achizi+ie publica prin licitatie deschisa, se Tncadreaza Tn economiile
proiectului 9i nu modifica Tn niciun feI valoarea acestuia.(

Domnul Consilier Deaconescu catalin lonut
Buna ziua! Am cateva Tntrebari

Care este, procentual, stadiul realizarii acestui proiect?
Care dintre obiectivele acestui proiect se pot finaliza Tn acest an?
Care este stadiul realizarii incineratorului? Stiu ca anul trecut

gradul de realizare era de 90'7,.
Care este situa jia plalilor? Avem plali Tntarziate catre prestatori?
§tiu ca avem pentru cofinantare un credit de la BEI in valoare de

75 milioane de euro. cat am reu9it sa tragem din acest credit?
Multumesc!
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Doamna Toma Florentina – Serviciul UIP Faza ll Glina
Acest proiect contine mai multe contracte de lucrari. Una dintre

lucrari presupune extinderea stajiei de epurare 9i construc{ia unui
incinerator de namol, unde stadiul contractului este destul de avansat
Dupa o procedura de licita+ie de aproximativ patru ani de zile, contractul
de lucrari a fost semnat Tn 2017, a existat o perioada destul de lunga de
objinere de avize, acorduri, a9a cum au fost solicitate prin autorizajia
de construire, iar Tn 2019 a fost predat amplasamentul pentru Tnceperea
lucrarilor. A existat o evolu+ie destul de buna a lucrarilor, in special la
incineratorul de namol, unde lucrarile sunt finalizate. asa cum
precizeaza antreprenorul Tn ultimul siu raport. Urmeaza procedura de
testare care a fost aprobata de inginer 9i Tn curand va Tncepe.

in ceea ce prive9te stadiul lucrarilor la statia de epurare, conform
ultimului raport al inginerului, aceasta este de 62,43%, la 30.04.2021.

Finalizarea incineratorului va permite procesarea namolului, circa
733 de metri cubi pe zi, namol produs de statia de epurare Glina. lar
finalizarea stajiei de epurare, adica extinderea cu inca o linie a sta{iei
de epurare 9i reabilitarea liniei existente vor permite procesarea unei
cantitali de 11 metri cubi de apa uzata, adica aportul de apa uzata din
Tntreg municipiul Bucure9ti 9i localitatile aferente care sunt conectate la
sistemul de canalizare al municipiului Bucure9ti.

Este foarte posibil ca in cursul acestui an sa se finalizeze
incineratorul de namol cu tot cu teste 9i procesul-verbal de recepjie.

Un alt contract, care speram sa se finalizeze Tn acest an, este un
contract de reabilitare a colectoarelor AO si BO, exista un indicator de
circa 10 km de canalizare pentru acest contract de lucrari, lucrarile sunt
destul de avansate.

(

(

Domnul Consilier Melciu Ftorin
Vi rugam sa ne spune li ni9te date certe 9i, atata timp cat nu s-au

respectat ni9te termeni, sa ne spune{i de ce nu s-au respectat acei
terrneni 9i care sunt penalitalile.

Doamna Toma Florentina – Serviciul UIP Faza ll Glina
Contractele de lucrari au o durata destul de clara de realizare. Dar

toate aceste contracte au fost influen{ate de situa jia actuala, generata
de pandemia COVID. Prin urmare, antreprenorii au transmis notificari
de revendicari privind Hmp suplimentar, avand Tn vedere faptul ca o
parte din personalul antreprenorilor a suferit Tmbolnaviri Pi izolari la
domiciliu, conform prevederilor legale Tn vigoare. Au existat 9i Tntarzieri
in furnizarea echipamentelor. La ora actuala nu sunt toate
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echipamentele Tn 9antier, exista termene de livrare care au fost stipulate
de catre furnizori, dar dupa aducerea Tn 9antier a acestora urmeaza
testarea lor 9i sunt procese care pot fi Tntarziate ca urmare a acestor
evenimente.

Domnul Consilier Melciu Florin
Am Tnteles ca toata lumea a trecut printr-o perioada de pandemie,

dar care au fost penalitatile sau discount-urile plitite de ace9tia, chiar 9i
In situa jia de pandemie? sa 9tili ca foarte multe firme au lucrat la
parametri normali chiar 9i Tn perioada pandemiei.

Doamna Toma Florentina – Serviciul UIP Faza ll Glina
(,ontractele pe care noi le avem Tn cadrul proiectului sunt de tip

proiectare 9i execujie. Asta Tnseamna ca antreprenorul este responsabil
de toate aspectele privind contractul, inclusiv de realizarea de contracte
cu furnizorii, pe care ei le gestioneaza, nu primaria. Prin urmare, noi nu
putem sa aplicam penalitali furnizorilor ca urmare a Tntarzierilor, mai
ales cand exista certificate de for$ majora emise de institujiile
competente din tarile de provenien R a acelor echipamente, care atesta
ca au existat evenimente de tip forla majora care au determinat
Tntarzieri Tn furnizarea echipamentelor. Ceea ce putem sa facem noi,
din punct de vedere contractual, este sa aplicam penalitali pentru
depa9irea termenelor de finalizare a lucrarilor. La ora actuala, nu exista
asemenea 'intarzieri

in ceea ce prive9te situa jia plalilor, proiectul este finanjat din
fonduri europene, fonduri de coeziune, buget de stat, buget local 91 un
credit BEI din care, pana Ia data de 31 decembrie, se platisera
18.932.033 de lei, aproape 19 milioane de lei 9i exista posibilitatea de
a face o noua tragere din acest credit BEI, astfel Tncat sa acoperim
platile restante. Exista plali restante de aproximativ 80-90 de milioane
de lei 9i antreprenorii au lucrat Tn continuare, in pofida faptului ca noi nu
i-am platit de ceva timp.

Multumesc!

(

(

Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel
Daca nu mai sunt alte intervenjii, supun la vot proiectul

hotarare
Cu 8 voturi pentru, 0 Tmpotriva 9i 1 abjinere, proiectul

hotarare a primit aviz favorabil.

de

de

Trecem la proiectul de hotarare privind imputernicirea expresa
a Consiliului Local Sector 2 sa hotarasca, in condijiile legii, cu privire
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la Tncheierea unui Protocol de colaborare cu Administratia Nationala
„Apele Romane” in vederea realizarii unor investi gi de utilitate 9i
interes public local, privind amenajarea/reamenajarea zonelor
aferente malurilor de lac, inclusiv zonele verzi 9i insulele de pe raza
Sectorului 2 al Municipiului Bucure9ti.

Daca nu sunt interven Iii, supun la vot proiectul de hotarare.
Cu 9 voturi pentru, 0 Tmpotriva 98 0 abjineri, proiectul de

hotarare a primit aviz favorabil.

Trecem la proiectul de hotarare pentru modificarea Hotararii
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 627/14.11.2019
privind participarea Municipiului Bucure9ti, prin Consiliul General al
Municipiului Bucure9ti, la majorarea capitalului social al societalii
Compania Municipali Termoenergetica Bucure9ti S.A.

Daca nu sunt intewentii, supun la vot proiectul de hotarare.
Cu 9 voturi pentru, 0 impotrivi 9i 0 abjineri, proiectul de

hotirare a primit aviz favorabil.

(

Trecem la proiectul de hotirare privind desemnarea
reprezentanjilor Municipiului Bucure9ti, in Consiliul de Administrajie
al S.C. Apa Nova Bucure9ti S.A.

Daca nu sunt intervenjii, supun la vot proiectul de hotarare.
Cu 7 voturi pentru, 0 impotrivi 9i 2 abjineri, proiectul de

hotirare a primit aviz favorabil.
va multumesc!
Declar Tnchisa sedinta de astazi
La revedere!

(

PRE§E[}1 IITE,
Nicorel Nidohescu

SECRETAR
Florin

\"


