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Procesul-verbal al §edintei Comisiei pentru utilitati publice 9i
salubritate din data de 10 decembrie 2021, ora 10.00

+

La 9edinta au participat 7 din cei 9 membri ai comisiei:
Nicorescu Nicorel - prezent
Melciu Florin - prezent
Deaconescu catalin lonu! - prezent

tI

TomescuHoria- absent
Badulescu Aurelian - prezent

dI

Maxim Marius catalin - prezent
Stoica loana - prezent
Stofor §tefan Radu - prezent
Militaru Marian - suspendat
§edinja a avut Ioc pe o platforma online de videoconferinla.

(

Domnul PresedinteNicorescuNicorel
Buna ziua!
Pe ordinea de zi a 9edintei de astazi avem trei proiecte de hotarari .

Primul proiecteste:
Proiect de hotarareprivind aprobareaBilanjului termoenergetic
pe conturul instala+iilor de transport 9i distribujie a energiei termice,
operate de catre Compania Municipali Termoenergetica Bucure9ti
S.A. - pentru anul 2020.

I

Sunt Tntrebari sau alte comentarii?

DoamnaConsilierStoica loana
Eu am citit §i studiul 9i, din punctulmeu de vedere, este foarte

(

l

real, foarte la obiect. Deci cine spune ca reabilitarea sistemului se face
in doi – trei – maxim cinci ani face o mare gre9eala. Am vazut ca studiul
spune cel pujin 20 de ani 9i aceasta este realitatea. in rest totul este
adevarat. Pierderilesunt cele care sunt, deci o instalajie care are peste
60 de ani nu are cum sa mai aiba randamentulta care a fost instalata.
Ca sa o tinem a9a, va trebui sa investim. lar ANRE-ul, care nu prea
9i-a facut treaba, pana a venit legea energiei termice ne-a pasat cand
la AMRSP, cand la ANRSC si nu au facut nimic. Deci au si ei o mare

vina ca s-a ajuns aici.
Domnul PresedinteNicorescuNicorel
n
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Confirm, 9tiu ca exista deja scris 9i trimis catre Primaria Generala
plan de investi Iii pentru urmatorii ani. Speram ca, in perioada

i
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urmatoare,
si administratia
PMBsi domnulPrimarGeneralsa ne
J

povesteasca despre aceste investi+iipe care compania Ie are in vedere.
Daca nu mai sunt alte intervenjii, putem trece la vot.

DoamnaConsilierStoica loana
Votez pentru.
Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel
J

Cu 7 voturi pentru, proiectul de hotarare a primit aviz

favorabil.1

(

Urmatorul proiect, proiect de hotirare privind imputernicirea
expresa a Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucure9ti
de a hotari cu privire la asocierea TntreSectorul 4 al Municipiului
Bucure9ti cu CompaniaMunicipala lluminat Public Bucure9ti S.R.L.,
in vederea derularii de lucrari de modernizare, extindere,
reconfigurare a iluminatului public pe raza administrativ teritoriala a
Sectorului 4.
Daca nu sunt intervenjii, putem trece la vot.

DoamnaConsilierStoica loana
Votez pentru.
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Domnul ConsilierMelciu Florin
Votez pentru.
Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel
(

Cu 6 voturi pentru, proiectul de hotirare a primit aviz
favorabil.2
Urmatorul proiect, proiect de hotarare pentru modificarea

Hotirarii Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr.
216/19.04.2018privind aprobarea Studiului de fezabilitate 9i a
indicatorilor tehnico – economici aferenti obiectivului de investitii
Reabilitarea sistemului de termoficare a Municipiului Bucuresti (7
obiective insumand o lungime de traseu de 31,621 km).
=Doamna Stoica loana ;i-a exprimat opjiunea de vot verbal, prin urmare voturile au fost consemnate
in procesul-verbal in conformitate cu Tnregistrarea audio. precum 9i cu rezultatele generate de
platforma online de videoconferinla WebEx.
2 Doamna Stoica loana 9i domnul Melciu Florin 9i-au exprirnat opjiunea de vot verbal, pNn urrnare
voturile au fost consemnate Tnprocesul-verbal in conforrnitate cu Tnregistrareaaudio, precum 9i cu
rezultatele generate de platforma online de videoconferinla WebEx.
2
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Este vorba de reluarea procedurii pentru acordarea celor doua loturi
81

ramase neofertate Tn cadrul licitajiei publice. Din cauza cre9terii de
prejuri se solicita modificarea acestor indicatori, pentru a avea companii
interesate Tnrealizarea acestei investitii anul viitor 9i, de ce nu, poate 9i

la iarna
Sunt interventii sau Tntrebari?

DoamnaConsilierStoica loana
Eu am citit materialul, este o mica scapare unde se spune ca CT
Casa Presei este proprietatea RADET, ceea ce nu este adevarat.
Trebuie revizuita. in rest prejurile la materiale acestea sunt, materialul
este bun, bani sa avem sa putem sa le facem.

Domnul PresedinteNicorescuNicorel

(

Le spunem colegilor de la DATJ sa se ocupe de acea eroare.
Daca nu mai sunt alte interventii, trecem la vot.

DoamnaConsilier Stoica loana
Votez pentru.
Domnul ConsilierMelciu Florin
Votez pentru.
Domnul PresedinteNicorescuNicorel
Cu 5 voturi pentru ei 2 abjineri, proiectul de hotarare a primit
aviz favorabil.3
Daca nu mai sunt alte interventii. declar sedinta de astazi Tnchisa
(

La revedere!

PRE§ED\ NIE,

Nicorel Nicbr4scu
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3 Doamna Stoica loana 9i domnul Melciu Florin 9i-au exprimat opjiunea de vot verbal, prin urmare
voturile au fost consemnate Tn procesul-verbal in conformitate cu Tnregistrareaaudio, precum 9i cu
rezultatele generate de platforma online de videoconferinla WebEx.
3

