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Procesul-verbal al 9edintei Comisiei pentru utilitati publice 9i
salubritate din data de 25 noiembrie 2021, ora 15.15

La 9edinta au participat 7 din cei 9 membri ai comisiei:

NicorescuNicorel- prezent
Melciu Florin- prezent
Deaconescu catalin lonu! - prezent
Tomescu Horia - prezent
Badulescu Aurelian - absent
Maxim Marius catalin - prezent
Stoica loana - prezent
Stofor §tefan Radu - prezent
IMilitaruMarian - suspendat
§edinja a avut Ioc pe o platforma online de videoconferinji.
Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel

Buna ziua!
Pe ordinea de zi a 9edinteide astazi avem patru proiecte de
hotarari

Primulproiect este:
Proiect de hotirare privind realizareaobiectivului de investijii
„Eficientizarea 9i modernizarea sistemului de iluminat public prin
implementarea sistemului de telegestiune 9i utilizarea aparatelor cu
tehnologie LED pe urmatoarele artere de circulajie: Drumul Taberei,
Bra9ov, Virtujii, Cranga9i, Turda, Averescu, Mara9ti, Sibiu, Drumul
sarii, 1 Mai, Camil Ressu, Theodor Pallady, Ion Mihalache, Calea
Grivitei si Bd. Bucure§tii Noi“
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Daca nu sunt Tntrebari, putem sa votam.

DoamnaConsilierStoica loana
Votez pentru.

I
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Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel
Cu 7 voturi pentru, proiectul de hotirare
favorabil.1

a primit aviz

Urmatorul proiect, proiect de hotarare privind imputernicirea

expresi a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotari cu privire la
re

C

1 Doamna Stoica loana 9i-a exprimat op+iuneade vot verbal, prin urmare voturile au fost consemnate
in procesul-verbal in conformitate cu Tnregistrareaaudio, precum 9i cu rezultatele generate de
platforma online de videoconferinla WebEx.
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infiinjarea unei societali, in condijiile legii, care sa realizezeserviciile

9i activitalile comunitarede utilitate publica 9i/sau activitali edilitar
gospodire9ti, prevazutede Legea nr. 51/20069i/sau de Ordonanja
Guvernului nr. 71/2002, aflate in competenja autorititilor

locale ale

Sectorului 4 al Municipiului Bucure9ti.
Daca nu sunt Tntrebari, putem sa votam.
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Doamna Consilier Stoica loana
Votez pentru.

Domnul PresedinteNicorescu Nicorel
Cu 3 voturi pentru 9i 4 abjineri, proiectul de hotirare a primit
aviz nefavorabil.2
(

Urmatorul proiect, proiect de hotirare

privind Tmputernicirea

expresa a Consiliului Local Sector 6 in vederea Tnfiintarii unei
societali cu rispundere limitata cu capital integral public in scopul
prestirii sewiciului public de salubrizare pe raza administrativteritoriala a Sectorului 6 al municipiului Bucure9ti.
Daca nu sunt intewenjii, putem sa votam.
DoamnaConsilierStoica loana
Votez pentru.
Domnul PresedinteNicorescu Nicorel
Cu 5 voturi pentru 9i 2 abjineri, proiectul de hotirare a primit
aviz favorabil.3
(

Urrnatorul proiect, proiect de hotarare privind aprobarea
finanjirii de la bugetul Municipiului Bucure9tia Programului Unitar
de Acjiune pentru Deratizare, Dezinsecjie 9i Dezinfecjie in anul 2022.
I

Sunt interventii?

Domnul ConsilierMelciu Florin
Programului Unitar de Acjiune trebuie aprobat, ca sa nu ne trezim

ca anul trecut, ca Tn luna ianuarie nu avem ce face cu angajajii,iar

2 Doamna Stoica loana 9i-a exprimat opjiunea de vot verbal, prin urmare voturile au fost consemnate
in procesul-verbal in conformitate cu inregistrarea audio. precum 9i cu rezultatete generate de

platformaonlinede videoconferinta
WebEx.
q

3 Doamna Stoica loana 9i-a exprimat op+iunea de VOtverbal, prin urmare voturile au fost consemnate
in procesul-verbal in conformitate cu inregistrarea audio, precum 9i cu rezultatele generate de

platformaonlinede videoconferinla
WebEx.
2
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directorul de acolo nu T9ipoate face un plan bugetar pentru interventiile de
anul viitor.

Domnul PresedinteNicorescuNicorel
Sunt de acord 9i salutam 9i noi extindereaca suprafata a acestui
plan pentru anul acesta, ne dorim sa acoperim tot Bucure9tiul 9i sa nu mai
+
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avem probleme Tnanul 2022.
Vot, va rog.

Cu 6 voturi pentru 911 abjinere, proiectul de hotirare a primit
aviz favorabil.
Muljumesc pentru participare!
Declar sedinta Tnchisa.
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