Procesul-verbal al 9edintei Comisiei pentru utititalipublice 9i
salubritatedin data de 29 maRie2022, ora 17.00

La 9edin@ au participat 7 din cei 9 mernbri ai comisiei:
NicorescuNicorel- prezent

Melciu Florin - absent
Deaconescu catalin lonu+- prezent
Tomescu Horia - prezent
Badulescu Aurelian - prezent

MaximMariuscatalin - prezent
Stoica loana - prezent

Stofor §tefanRadu - prezent

Militaru Marian - absent (suspendat)
§edin+a a avut Ioc pe o platforma online de videoconferinji.

(

Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel
Buna ziua!
Fac o propunere pentru desemnarea secretarului Comisiei
pentru utilitalipublice 9i salubritate pentru9edinja de astazi, avand Tn
vedere ca domnulFlorinMelciu este absent.
'iIpropun pe domnul catalin Deaconescu.
Votaji, va rog.

Cu 7 voturi pentru, 0 Trnpotrivi,0 abjineri, domnul Citilin
Deaconescu a fost ales secretar al comisiei pentru ;edinja de

astizi.
(

Avem astazi pe ordinea de zi a 9edinteicomisieiproiectelede

hotarari care vor fi pe ordinea de zi a ;edin jei ordinare din data de 30

maRie, un proiectcare va fi pe ordinea de zi suplimentara,iar dintre

proiectele care vor fi pe ordinea de zi a 9edintei extraordinare din data

de 30 maRie untIl a primit raport de specialitate de la directiadin
cadrul PMB
A$ primit e-mail cu aceste proiecte.

Primul proiect este proiectul de hotirare privind acceptarea
Ofertei de donatie autentificati sub nr. 80/2021 a Societatii
Comerciale Ever Imo S. A. (denumita anterior Tesitoriile Reunite

S.A.)

1

Daca sunt intervenjii pentru acest proiect?

Domnul Consilier Deaconescu catalin lonut
Daca este cineva de la Juridic sau de la Patrimoniusa ne spuna
care ar fi interesul MunicipiuluiBucure§tisa accepte aceasta dorIa(ie.
Eu am vazut proiectul,am vazut care sunt loturile,care sunt lucrarile.

Domnul Consilier Badulescu Aurelian
Pe zonele respective discu+iite au inceput din prirnul
dumneavoastra mandat si s-a convenit la momentul acela si s-au
!inut de cuvant ca, atunci cand vom mari trama Tn zona respectiva,
pentru ca este o intersec+ie, dan9ii sa nu fie expropria ii pentru utilitate

publica, ci pur 9i simplu si doneze acele terenuri.
(

Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel
Multumim pentru lamuriri!

Putetivota.

Domnul Consilier Deaconescu catalin lonut

Votez pentru.

Domnul Consilier Maxim Marius catalin
Votez pentru.
Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel

Cu 7 voturi pentru, 0 impotrivi, 0 abjineri, proiectul de

hotarare a primit aviz favorabil.
(

Trecem la urmatorulproiect, proiect de hotarare privind
aprobarea protocoluluide colaborare institujionali Tndomeniul
salubrizirii - activitijile de deratizare, dezinsecjie fi dezinfecjie,

pentru elaborarea de masuri cu impact pozitiv Tn sinitatea
publica a municipiului Bucure9ti, Tntre municipiul Bucure9ti,
Institutul National de Cercetare - Dezvoltare Medico - Militara

„Cantacuzino”, Direcjia de Sinitate Publici Bucure9ti9i
Asociajia

de Dezvoltare Intercomunitara pentru Deratizare,

Dezinsectie si Dezinfectie Bucuresti
Daca sunt Tntrebari?
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Domnul Consilier Deaconescu catilin lonut
Doar

o precizare.

Impactul pozitiv Tn sinatatea

locuitorilor

Municipiului Bucure9ti, nu a MunicipiuluiBucure9ti, cred ca ar trebui
sa fie Tntitlu. Dar este doar o precizare de semantica.

Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel
Din cate am injeles, exista posibilitatea aplicarii unor solutii

diferenjiate Tn zone diferite ale Bucure9tiului9i acest protocolva
putea fundamenta aceste masuri ulterioare, prin expertiza institu+iilor
care vor colabora.
Domnul Consilier Deaconescu catalin lonut
Nu cu proiectul aveam ceva, ci cu modul de editare a titlului.
(

Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel
Putem sa trecem la vot Tncazul acesta.

Domnul Consilier Maxim Marius catalin
Votez pentru.
Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel
Cu 7 voturi pentru, 0 impotrivi, 0 abjinert, proiectul de
hotarare a primit aviz favorabil.
Trecem la urmatorul proiect, proiect de hotirare privind
aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici faza S.F., pentru
obiectivul de investijii „modernizare magistrale de termoficare
aparjinand SACET Bucure9ti, obiectiv 1 + obiectiv 5 - 9,17 km”
Putem sa trecem la vot.

Domnul Consilier Deaconescu catalin lonut

Votez pentru.

Domnul Consilier Maxim Marius catalin

Votez pentru.

Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel

Cu 7 voturi pentru, 0 impotriva,0 abjineri,proiectulde

hotarare a prirnit aviz favorabil.

Trecem la urmatorul proiect, proiect de hotarare privind
aprobarea diversificarii/extinderii activitijilor desfi9urate de
Compania Municipali Termoenergetica Bucure9ti S.A.
Putem sa trecem la vot

Cu 6 voturi pentru, 0 impotrivi, 1 abjinere, proiectulde

hotirare a primit aviz favorabil.

Urmatorul proiect este proiectul de hotirare privind
imputernicirea expresi a Consiliului Local al Sectorului 4 si

hotirasci cu privire la asociereadintre Sectorul4 al

(

Municipiului Bucure9ti cu Consiliul Judejean llfov in vederea
finanjirii 98 realizirii in comun a proiectelor de interes public,
care necesita investijii pe teritoriuladministrativ aI UAT Sectorul
4 al Municipiului Bucure9ti 91teritoriul administrativ a1Jude+ului
llfov, cu privire la rejele de utilitalipublice, artere de circulajie 9i
spajii verzi.
Sunt 'intrebari?'Trecem la vot.

Cu 6 voturi pentru, 1 Tmpotriva,0 abjineri, proiectulde

hotirare a primit aviz favorabil.

Tecem la ultimulproiectde pe ordineade zi, proiectde

hotirare privind aprobarea prejului local de facturare al energiei

termice furnizate populajiei, practicat de Compania Municipali
Terrnoenergetica Bucure9ti S.A.

Cu 3 voturi pentru, 2 impotriva,2 abjineri, proiectulde

hotarare a primit aviz nefavorabil.
(

va multurnesc!

Declar sedinta inchisa. La revedere!

PRE$EDI

Nicorel Nicd

SECRETAR,

(;atalin lonut Deaconescu
Catalin-lonut

DigitaHysigned by Catahn-

Dea(-.ones(_u lonutDeaconescu

4

