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Procesul-verbal al 9edinjei Comisiei pentru utilita li publice 9i
salubritate din data de 30 august 2021, ora 15.00
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La 9edinta au participat toli cei 9 membri ai comisiei:
Nicorescu Nicorel - prezent
Melciu Florin - prezent
Deaconescu catalin lonut - prezent
Tomescu Horia - prezent
Badulescu Aurelian - prezent
Maxim Marius catalin - prezent
Stoica loana - prezent
Militaru Marian - prezent
Stofor §tefan Radu - prezent
9edin+a a avut Ioc pe o platforma online de videoconferin+a.

(

Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel
Buna ziua!
Ne-am Tntrunit Tn vederea pregatirii 9edinjei Consiliului General al

Municipiului Bucure9ti din data de 1 septembrie.
Avem cinci proiecte, voi da citire acestora pe rand:
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Gestionare

a De9eurilor din Municipiul Bucure9ti.
Daca avem intewentii pe acest proiect?

F

Doamna Lazarescu Antoneta – Directia Servicii Publice
A9 vrea sa spun cateva cuvinte despre acest proiect.
Acest plan de gestionare a de9eurilor care exista Tn forma actuala

a fost votat Tn anul 2009, trebuia revizuit deoarece Tn anul 2017 a aparut
Planul Najional de Gestionare a De9eurilor, iar Tn 2019 a aparut Ordinul
nr. 140 privind metodologia de elaborare a planurilor judetene 9i a
planului de gestionarea a de9eurilor din Municipiului Bucure9ti. Deci a
aparut necesitatea elaborarii 9i revizuirii acestui plan. Acest plan are
avizul de mediu al Agenjiei de Protec+ie a Mediului, acesta pe care iI
propunem spre aprobare 9i, in mare, are scopul de a stabili cadrul
pentru asigurarea unui sistem durabil de gestionare a de9eurilor care
sa asigure Tndeplinirea obiectivelor 9i !intelor. in acest plan exista 9i un
plan najional de prevenire a generarii de9eurilor, precum 9i un plan de
ac+iune pentru implementarea acestui plan.
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,/ Dupa cum 9tili, este foarte important sa fie aprobat cat mai curand
acest plan, deoarece este vorba de accesarea fondurilor europene.
Dintre alternativele prezentate Tn plan, alternativa 3 a fost aprobata 9i
pune accent pe: extinderea sistemului de colectare separata a
de9eurilor reciclabile, extinderea colectarii separate a biode9eurilor
verzi, asigurarea capacitalilor de sortare pentru ob{inerea de material
reciclabil cu randament crescut, asigurarea capacitatilor de reciclare a
biode9eurilor colectate separat prin digestie anaeroba 9i compostare,
asigurarea capacitatilor de tratare a de§eurilor reziduale 9i mult mai
multe aspecte.

Dar prin alternativa 3 se stabile9te realizarea urmatoarelor
instalatii: este vorba de doua instalatii de sortare a deseurilor reciclabile
cu capacitatea de 130 de mii de tone pe an fiecare, doua instalatii de
tratare mecanica a reziduurilor de aproximativ 210 mii de tone pe an
fiecare, o instala+ie de compostare in sistem Tnchis de 74 de mii de tone
pe an 9i o instalajie de tratare a biode9eurilor colectate separat, e vorba
de digestie anaeroba cu o capacitate aproximativa de 144 de mii de
tone pe an.

P

(

Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel
Vi mul+umesc pentru prezentare. Voiam sa va Tntreb un lucru:

acest plan se nume9te plan de gestionare a de9eurilor din municipiul
Bucure9ti 2020-2025. De ce a durat atat de mult pana cand ajungem sa
discutam despre el 9i sa iI adoptam?

Doamna Lazarescu Antoneta – Directia Servicii Publice
TI adoptam acum ca sa apucam sa facem acele investitii 9i sa

asigurarn atingerea !intelor care sunt impuse de Uniunea Europeana.
(

Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel
De ce nu &a adoptat mai repede, de ce nu a fost gata mai repede?

Doamna Lazarescu Antoneta – Directia Servicii Publice
in 2019 a fost aprobata metodologia, ordinul, pana atunci nu

puteam sa facem nimic. in decembrie 2019 noi am semnat deja
contractul cu consultantul. Atat a durat realizarea acestui plan. in plus,
conducerea primariei a avut 9i o alta viziune fata de ceea ce se prezenta
de catre consultanji. Acum suntem Tn masura sa prezentam noul plan
elaborat
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Domnul Consilier Melciu Florin
cat a costat acest plan, daca puteji sa ne spuneji?

Doamna Lazarescu Antoneta – Directia Servicii Publice
Vi referiti la contractul efectiv Tncheiat, valoarea lui? Daca nu ma

Tn9el, 150.000 de lei, T.V.A. inclus. Nu 9tiu sa va spun fix, cam atat este
valoarea.&

Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel
Pi voiam sa va mai Tntreb: toate acele capacitali propuse Tn plan

sunt verificate si de institutia noastra?

(

Doamna Lazarescu Antoneta – Directia Servicii Publice
Corespund cu viziunea domnului primar. Consultantul a colaborat

in permanenla cu conducerea primariei.

Doamna Consilier Stoica loana
Eu cred ca doamna a lamurit destul situatia si cred ca ar trebui de

urgen@ sa votam acest proiect. Pentru ca 9ti{i foarte bine ca cele mai
mari amenzi sunt pe mediu 9i pe de9euri.

Domnul Consilier Badulescu Aurelian
Am 9i eu cateva Tntrebari punctuale. Eu fmi aduc foarte bine

aminte ce am discutat cu consultantul. inca de atunci ramasese o
singura problema nerezolvata. Aji rezolvat, din punct de vedere juridic,
contractul de asociere cu groapa Vidra? Pentru ca banuiesc ca o parte
din ceea ce dumneavoastra ay prins Tn plan vizeaza groapa de la Vidra.
ca banuiesc ca nu ne apucam noi sa cumparam terenul acela, nu
putem sa ne platim datoriile, daramite sa cumparam 9i sa ne facem
propriile facilitali.

(

Doamna Lazarescu Antoneta – Directia Servicii Publice
Acest lucru nu face obiectul planului.

Domnul Consilier Badulescu Aurelian
Dar ca strategie?

Doamna Lazarescu Antoneta – Directia Servicii Publice

in plan este prezentata, la Tnceput, situajia actuala.
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Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel
Vi propun sa trecem la vot.

Doamna Consilier Stoica loana
Votez „pentru”.

Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel
Cu 9 voturi pentru, 0 voturi impotrivi 9i 0 abjineri, proiectul

de hotarare a primit aviz favorabil.

Trecem la urmatorul punct: proiect de hotarare privind
aprobarea dizolvirii Regiei Generale de Api Bucure9ti RA 9i
imputernicirea Primarului General sa Tntreprinda demersurile
necesare achizitionari i serviciilor de lichidare

Votaji, va rog.

(

Doamna Consilier Stoica loana
Votez „pentru”.

Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel
Cu 8 voturi pentru, 1 vot Tmpotriva 9i 0 abjineri, proiectul de

hotarare a primit aviz favorabil.

Mergem mai departe, proiect de hotirare privind modificarea
Hotirarii Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr.
532/23.08.2018 privind delegarea gestiunii serviciului public de
interes local privind activitalile de amenajare 98 Tntrejinere a
parcurilor 9i gridinilor din Municipiul Bucure9ti citre Compania
Municipala Parcuri 9i Gradini Bucure9ti S.A.

Este vorba de posibilitatea de a face aceste lucrari, din cate am
injeles din proiectul de hotarare, 9i A.L.P.A.B. 9i Compania.

Daca sunt interventii?
Votaji, va rog.

(

Doamna Consilier Stoica loana
Votez „pentru” .

Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel

Cu 7 voturi pentru, 0 voturi impotriva 9i 2 abjineri, proiectul
de hotarare a primit aviz favorabil.

r
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Mergem mai departe, proiect de hotirare privind aprobarea
actiunilor necesare Tn vederea realizarii sistemului de alimentare
centralizati cu energie termici (SACET) prin transferul de
activitate de la ELCEN S.A. la Compania Municipala
Termoenergetica Bucure9ti S.A.

Este un proiect care dorim sa fie sustinut Tn continuare si sa se
gaseasca 9i resursele financiare pentru realizarea acestuia.

Doamna Consilier Stoica loana
Eu a9 avea cateva observajii. in primul rand, CET-urile care se

vor lua nu sunt la cel mai bun randament, dar tinand cont de terenuri.
de instalatiile care sunt la aceste CET-uri si, in momentul actual, banii
europeni care se dau mai mult Ia unita{ile administrative decat la
rninistere, eu zic ca totu9i este un lucru bun. Pe langa toate problemele
care sunt cu aceste CET-uri, faptul ca avem terenurile 9i ca primaria
poate sa acceseze bani, sa faca CET-uri noi, cu randament 9i capacitati
mult mai mici fala de cele existente care au fost facute pentru zona
industriala mai mult, decat pentru populatie, eu zic ca este un demers
bun. Multumesc!

(

Domnul Consilier Badulescu Aurelian
Daca dumneavoastra, doamna Stoica, va imagina li ca Agentia de

Mediu o sa va dea voie sa puneji Tn tarlaua Progresul vreo centrala care
sa nu corespunda din punctul de vedere al filtrelor 9i al exigentelor de
mediu, eu cred ca va Tn§elati. Si sa fiu de acord sa fac un SACET cu un
prirnar care nu plate9te datoriile nici acum, Tn luna septembrie, pentru
anul trecut? Pe ce sa dau banii, pe ni9te parloage? Aji vazut ce a
'insemnat sa adaptam doar pe simularea de la Progresul, sa racordam
o facilitate mai mica la ce aveam nevoie Tn sectorul 4? Le facem numai
a9a, sa le facem. Daca ne-am apucat sa luam terenuri doar a9a, ca sa
le luam, Ie luam 9i pe acestea. Dar mai avem nu 9tiu cate puncte termice
care se pot transforma Tn facilita li mai mici.

(

Doamna Consilier Stoica loana
Eu v-am spus din punctul de vedere al faptului ca aceste CET-uri

sunt alimentate cu gaz, cu apa, cu energie electrica. Adica poti sa faci
ni9te CET-uri mai mici, daca ai fonduri europene, doar ca sa asiguri
populajiei apa calda 9i caldura. Le ai in centrul Bucurestiului si ai toate
utilitalile. ELCEN-ul ne poate pune oricand poprire pe conturi 9i iar o
luam de la capat.
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Domnul Consilier Badulescu Aurelian
Astazi primarul a fost foarte clar: daca va avea asisten}a

Guvernului, va trece peste aceasta iarna. Daca nu, a spus foarte clar
ca o sa faca 300 de lei gigacaloria.

Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel
Eu 9tiu ca au fost facute deja ni9te demersuri 9i chiar o scrisoare

comuna pentru asigurarea acestei finan+ari in perioada urmatoare.

Doamna Consilier Stoica loana
Polonia a Tnlocuit 80% cu bani europeni. Germania atrage fonduri,

tot ce este Tn Germania acum este sistem centralizat, nu se mai fac
niciun feI de alte case, decat racordate la sistem centralizat.

(

Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel
Nu are niciun rost sa fie doua entitati care sa fie Ia un moment dat

in pericol de insolvenla sau chiar Tn insolvenji.

Domnul Consilier Badulescu Aurelian
Dumneavoastra aji vazut vreun punct de vedere al proprietarului

acestei entitati numite ELCEN, prin care sa spuna ca este de acord cu
a9a ceva? sa vanda aceste amplasamente?

Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel

Cu siguranla au vazut de mult timp solicitarea Primariei Capitalei
9i Tn atata timp ar fi trebuit sa fie ni9te pozilii contrare daca cineva se
opunea.

(

Domnul Consilier Badulescu Aurelian
in spatele acestui document eu nu am vazut nicio scrisoare de

intenjie care sa vina din partea Ministerului de Finan+e care este
proprietarul acestora 9i, ulterior, din partea ministerului de resort care
sa indice faptul ca sunt de acord sa se faca acest transfer.

Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel
Eu cred ca o sa vina si aceste scrisori de intentie.

Domnul Consilier Badulescu Aurelian
oand veti veni documentat, Partidul Social Democrat va vota tot

ce este pentru bucure9tean. Aceasta este pozijia grupului PSD. Ne
abjinem pana cand vom vedea toate documentele.
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Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel
Ne-am spus fiecare punctul de vedere 9i va propun sa trecem la

vot

Doamna Consilier Stoica loana
Votez „pentru” .

Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel
Cu 7 voturi pentru, 0 voturi impotriva 9i 2 abjineri, proiectul

de hotarare a primit aviz favorabil.

(

Domnul Consilier Melciu Florin
Domnule pre9edinte, daca fmi permiteti, nu este pe ordinea de zi,

dar vreau sa va anunt ca am stabilit de comun acord o Tntalnire cu cei
de la Eco Sud, pentru ca 9tili bine ce probleme sunt.

Am rugat, pe cale oficiala, ca maine atat liderii de grup de la toate
partidele politice, cat 9i Comisia de utilitali 9i Comisia de mediu, cu cei
doi viceprimari , 9i bineTn+eles orice consilier care T9i dore9te sa participe
9i sa iI obligam 9i pe primarul general sa participe la Tntalnirea cu cei de
la Eco Sud, oficial. sa 9tim 9i noi exact ce s-a discutat, pentru ca expira
acel termen de 60 de zile pe data de 6 septembrie. §titi bine ca suntem
in culpa, am pierdut Tn prima instanla 9i cred ca dupa noua luni de zile
ar trebui sa lasam politica 9i sa fim mai apropiaji unii de ceilalji, pentru
ca sunt foarte multe capcane Tn care consilierii generali pot cadea din
cauza unor lucruri pe care nu le 9tiu sau nu au fost informal.

Pe de alta parte, am cerut sa avem o situatie cu toate procesele
care sunt ca9tigate definitiv 9i irevocabil, sa nu ne trezim mai tarziu ca
se duce, pe buna dreptate de multe ori, catre patrimonial.

Un alt lucru ar fi sa avem o casa de avocatura doar pentru
Consiliul General, pentru ca am vazut ca, pana la urma, cei de la casa
de avocatura Tl aparau pe domnul primar, nu neaparat 9i Consiliul
General

Rugamintea ar fi sa fim mai uniji. Muljumesc!

(

Domnul Consilier Badulescu Aurelian
Domnule Melciu, dumneavoastra, aceasta majoritate, aji dat

mandat primarului general sa ne reprezinte Tn instanta. Recomandarea
mea este sa Ti retrageji de Tndata mandatul 9i si angajam o casa de
avocatura

\
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Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel
Dau citire 9i titlului ultimului proiect de pe ordinea de zi, proiect

de hotarare privind desemnarea reprezentanjilor Consiliului
General al Municipiului Bucure9ti, in Consiliul de Administrajie al
S.C. Apa Nova Bucure9ti S.A.

Vota Ii, va rog .

Doamna Consilier Stoica loana
Votez „abtinere”.

Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel
Cu 6 voturi pentru, 0 voturi impotrivi gi 3 abjineri, proiectul

de hotirare a primit aviz favorabil.
Mai sunt alte interventii? Domnule Melciu?(

Domnul Consilier Melciu Florin
M-am uitat pe acea licita jie, pe contractul-cadru, m-am uitat pe

criteriile tehnice 9i am vazut ca sunt foade multe lucruri ambigue. Am
vazut ca aceste documente sunt semnate de doamna luga 9i mi se pare
ca multe lucruri sunt puse cu dedicajie. Este un contract destul de mare,
de ni9te sute de mii de euro, un contract-cadru Tn care acele prevederi
nu sunt puse clar. Mi se pare ca ofertantii sunt creati pe spranceana. §i
cred ca ar trebui ca la 9edinjele Comisiei de utilitali sa fie prezenji 9i
directorii de la utilitali, ca sa putem sa ii Tntrebam. sa aiba 9i ei un minim
respect fala de consilierii generali. Muljumesc!

(

Doamna Lazarescu Antoneta – Directia Servicii Publice
Colegii mei sunt acum la aceasta licitatie. Eu am venit Tn locul lor

9i pot sa va dau ni9te informajii generale, daca doriji.

Domnul Consilier Melciu Florin
Pe grupul membrilor Comisiei de utilitali eu am pus ni9te Tntrebari

care sunt de foarte mult bun simt.
f

Doamna Lazarescu Antoneta – Directia Servicii Publice
in mod sigur veji avea raspuns la ele, colegii no9tri Tmpreuna cu

doamna luga va vor raspunde.
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Domnul Consilier Melciu Florin
Cum ne-au raspuns 9i Ia Eco Sud. Dar nu asta conteaza, v-a9

ruga ca licitatiile mari, contractele-cadru, sa le discutam aici, nu sa fim
doar niste baieti folositi la vot.

Doamna Lazarescu Antoneta – Directia Servicii Publice
in mod sigur veji primi raspuns.

Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel
Eu sunt de acord si sustin ca directorii acestor directii sa vina Tn

fata comisiei, iar atunci cand au astfel de contracte, ac’hizitii, sa le
discute si cu Comisia de utilitati.

( Domnul Consilier Badulescu Aurelian
Dupa cum vad eu lucrurile, nu o sa vina niciodata cineva sa vi

spuna. Pentru ca pe colectarea selectiva zarurile sunt aruncate catre o
firma, iar pe schimbatul acela de tevi, tot la feI. Puteti cere sa vina sa va
spuna, ca nu o sa va spuna nimic.

Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel
Domnule Badulescu, la !evi sunt patru licita{ii acum.

Domnul Consilier Badulescu Aurelian
O sa vedeji dumneavoastra, a9teptaji pana la sfar9it.

Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel
Totu9i sa nu ne pronunlam Tnainte.
Daca nu mai sunt alte interventii, declar Tnchisa sedinta de astazi
Vi multumesc! La revedere!

(

a

PRE§EI
Nicorel Nil

SECRETAR
Florin M


