
Procesul-verbal al 9edin+ei Comisiei pentru utilita li publice 9i
salubritate din data de 20 decembrie 2021, ora 17.00

La 9edin@ au participat 6 din cei 9 membri ai comisiei:
Nicorescu Nicorel - prezent
Melciu Florin - absent
Deaconescu catalin lonut - absent
Tomescu Horia - prezent
Badulescu Aurelian - prezent
Maxim Marius catalin - prezent
Stoica loana - prezent
Stofor §tefan Radu - prezent
Mlilitaru Marian - suspendat
§edin}a a avut Ioc pe o platforma online de videoconferinji.(

Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel
Buna ziua!
Pe ordinea de zi a 9edinjei de astazi avem un singur proiect de

hotarare
Proiectul de hotirare privind completarea Anexei nr. 3 –

„Inventarul bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al municipiului
Bucure9ti“ la contractul de delegare, parte integranti a Anexei nr. 2
la Hotararea C.G.M.B. nr. 625/2019 privind avizarea Studiului de
oportunitate privind modalitatea de delegare a gestiunii serviciului
public de alimentare cu energie termica, activita{ile de producere,
transport, distribujie 9i furnizare a energiei termice in arealul deservit
de Asociajia de Dezvoltare Intercomunitara Termoenergetica
Bucure9ti – llfov, stabilirea modalitalii de gestiune a sewiciului
public de alimentare cu energie termici Tn arealul deservit de
Asociajie, acordarea mandatului special Asociajiei de Dezvoltare
Intercomunitara Termoenergetica Bucure9ti – llfov pentru delegarea
gestiunii sewiciului public de alimentare cu energie termica 9i
atribuirea directa a contractului de delegare catre operatorul regional
Compania Municipala Termoenergetica Bucure9ti S.A., precum 9i
avizarea proiectului contractului de delegare a gestiunii directe a
serviciului public de alimentare cu energie termica, activitalile de
producere, transport, distribujie 9i furnizare a energiei termice Tn
arealul deservit de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
Termoenergetica Bucure9ti – llfov.

Am primit 9i o rectificare acum o ora prin e-mail, o eroare
materiala
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Sunt interventii pentru acest proiect?
Practic, s-a refacut inventarul bunurilor la sfar9itul anului 2020.

Doamna Consilier Stoica loana
Atunci cand a fost preluata activitatea de la RADET la

Termoenergetica, au fost anumite scapari Tn mijloacele fixe care
trebuiau preluate de Termoenergetica. Ele s-au depistat ulterior, unele
au fost sarite din calculator, altete nu s-au mai gasit Tn tabulograma,
s-au gasit unele trecute de doua ori 9i scoase altele, iar acum se
completeaza Anexa nr. 3 cu aceste mijloace fixe care au fost omise.

Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel
Daca nu mai sunt Tntrebari, in lipsa domnului Melciu, haide li sa

vedem daca sunt propuneri pentru secretar.
Domnule Maxim, doriti sa fiji pentru 9edinja aceasta secretar?
iI propun pe domnul Maxim Marius.
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Domnul Consilier Maxim Marius catalin
Este Tn regula.

Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel
Cu unanimitate de voturi pentru, domnul Maxim Marius este ales

secretar al comisiei pentru aceasta 9edin A.
Supun la vot proiectul de hotirare.
Cu 6 voturi pentru, 0 voturi impotriva, proiectul de hotirare a

primit aviz favorabil.

(
va multumesc pentru participare!
La revedere!
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