
Procesul-verbal al 9edinjei Comisiei pentru utilita li publice 9i
salubritate din data de 24 februarie 2022, ora 17.00

La 9edin@ au participat 7 din cei 9 membri ai comisiei:
Nicorescu Nicorel - prezent
Melciu Florin - absent
Deaconb seti catalin lonu+ - prezent
Tomescu Horia - prezent
Badulescu Aurelian - prezent
Maxim Marius citalin - prezent
Stoica loana - prezent
Stofor §tefan Radu - prezent
Militaru Marian - suspendat
9edinja a avut Ioc pe o platforma online de videoconferin+a.(

Domnul Pre9edinte Nicorescu Nicorel
Buna ziua!
Pe ordinea de zi a 9edinjei comisiei se afla patru proiecte de

hotarari care vor fi pe ordinea de zi a §edintei Consiliului General al
Municipiului Bucure9ti din data de 25.02.2022.

Prirnul proiect este proiectul de hotirare privind Tmputernicirea
Consiliului Local al Sectorului 2 in vederea Tncheierii unui protocol
de colaborare cu Compania Municipala Termoenergetica Bucure9ti
S.A

Tntrucat dorrlnuI Florin Melciu nu s-a conectat, supun la vot alegerea
unui secretar al comisiei pentru 9edinja de astazi.

(

r conescu.
Domnut Consilier Tomescu Horia

Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel
Cu 6 voturi pentru, domnul catilin Deaconescu a fo st ales

secretar al comisiei pentru 9edin}a de astazi.

Supun la vot proiectul de hotarare privind Tmputernicirea
Consiliului Local al Sectorului 2 in vederea Tncheierii unui protocol
de colaborare cu Compania Municipali Termoenergetica Bucure;ti

Cu 5 voturi pentru 98 1 abjinere, proiectul de hotirare a primit
S.A

aviz favorabil.
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Trecem la proiectul de hotirare privind aprobarea indicatorilor
tehnico - economici faza S.F. pentru obiectivul de investi gi
„Modernizare magistrali de termoficare II Vest Tntre ciminele PV2 -
CM20”.

Sunt Tntrebari? Nu sunt
Dam drumul Ia vet
Cu 5 voturi pentru 9i 1 abjinere, proiectul de hotirare a primit

aviz favorabil.

Trecem la proiectul de hotirare privind
Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucure9ti, de a hotirt
cu privire la asocierea dintre Sectorul 6 al Municipiului Bucure9ti fi
Municipiul Bucure9ti, in vederea finan+arii Tn comun a obiectivului de
investijii de interes public local „Modernizare magistra16 de
termoficare II Vest Tntre caminele PV2 - CM20“, de pe raza
administrativ teritoriali a Sectorului 6 al Municipiului Bucure9ti.

Sunt intrebari? Nu sunt
Mergem la vot.
Cu 5 voturi pentru 9i 1 ab jinen, proiectul de hotarare a primit

aviz favorabil.

Tmputernicirea expresi a

(

gi ultimul proiect de pe ordinea de zi, proiectul de hotarare
privind aprobarea cuantumului componentelor Taxei Municipale
pentru Apa Uzata (TMAU Faza 1 9i TMAU Faza 2) pentru anul 2022.

Sunt Tntrebari? Nu sunt.
Mergem Ia vet.

Domnul Consilier Deaconescu catalin lonu+
Sunt pentru, nu fmi apare sondajul.

(

Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel
Cu 5 voturi pentru 9i 2 abjineri, proiectul de hotarare a primit

aviz favorabil.
Mai sunt alte lucruri pe care dori li sa le discutam?

Doamna Consilier Stoica loana
Referitor la extinderea activitalii la re+elete de termoficare, trebuie

sa facem angajari noi, pentru ci nu mai avem salariaji. Sunt activitali
care sunt foarte necesare, sunt in obiectul de activitate, dar neavand
personal, trebuie sa marim pujin salariile pentru a atrage salariaji pentru
func+iile respective. Am injeles ci astazi a vorbit domnul director cu
dumneavoastra despre problerna aceasta.
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Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel
Nu a vorbit astazi cu mine, dar este un proiect de hotarare de

consiliu. c)and va fi finalizat TI vom discuta 9i vom lua o decide.

Doamna Consilier Stoica loana
Trebuie sa luam, pentru ci ne pleaca oamenii Tn continuare, cei

care sunt calificaji 9i care intr-adevar pleaca pentru salarii mai mari.

Domnul Consilier Badulescu Aurelian
Doamna Stoica, nu credeji ca ar mai bine sa cere ii demisia

domnului director decat sa gasi{i dumneavoastra solutii? Pentru ca din
cate 9tiu noi suntem in opozi+ie. vad ca discutaji cu ni9te oameni care
oricum v-au spus ca atunci cand o sa He gata proiectul, va fi ceva pe
ordinea de zi.(

Domnut Pre9edinte Nicorescu Nicorel
Proiectul este inijiat deja de doua-trei saptimani.

Dornnul Consilier Badulescu Aurelian
Eu vorbesc cu colega mea, nu m-am adresat dumneavoastra.

Doamna Stoica, va rog sa ie9iji 9i discutam la telefon.

Domnul Consilier Maxirn Marius catilin
Domnule pre9edinte, voiam sa Tntreb: am primit o adresa

referitoare la monumentul din Parcul Carol, Monumentul Ostasului
Necunoscut. S-a rezolvat ceva cu privire la acea problerna? gtili despre
ce este vorba?

(

Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel
Ne interesam 9i vedem daca e ceva de facut.

Domnul Consilier Maxim Marius catalin
Am crezut ca s-a rezolvat deja, pentru ca era urgenta problema

acolo. Era o problema la rejeaua de gaze, Daci dori{i sa va interesaji
sa vede{i care este situa+ia.

Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel
Daca nu neau contactat cu alte puncte de vedere, Tnseamna ca

s-a rezolvat Tntre Hmp, dar o sa urmarim 98 o sa vedem exact ce s.a
intamplat.

3



Domnul Consilier Maxim Marius catilin
§tiu ca era pericol de explozie acolo, cel pu+in a9a am citit Tn

adresa primita. Mul{umesc!

Domnut Presedinte Nicorescu Nicorel
Verificam, muljurnesc!
Mul+urnesc pentru participare! Declar 9edinja Tnchisa,
Seara buna, tuturor!

PRE§EDll
Nicorel Nic1

SECRETAR,
catalin lonut Deaconescu

Catalin-1,,.t Dea,o,,s„ ::7:tl?jli;:gu:e:le::onescu


