Procesul-verbal al 9edinjei Comisiei pentru utilitatipublice 9i salubritate
din data de 31 mai 2022, ora 15.30
La 9edinta au participat 6 din cet 9 membri ai comisiei:

NicorescuNicorel- prezent
MelciuFlorin- absent

f

Deaconescu catalin lonut - absent
Tomescu Horia - prezent
Badulescu Aurelian - prezent
Maxim Marius catalin - prezent
Stoica loana - prezent
Stofor §tefan Radu - prezent
MilitaruMarian - absent (suspendat)
§edin Ia a avut Ioc pe o platforma online de videoconferinta.
Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel
Buna ziua!

Trebuie desemnat secretarul Comisiei pentru utilitatipublice 9i
salubritatepentru9edinta de astazi, avand Tn vedere ca domnul Florin
Melciu este absent
iI propun pe domnul Horia Tomescu.

Votati,va rog.

Cu 5 voturi pentru, 0 impotriva, 0 abjineri, domnul Horia
Tomescu a fost ales secretar al comisiei pentru 9edinjade astazi.
Primul proiect de pe ordinea de zi este proiectul de hotarare

privind aprobarea solicitarii catre Consiliul Judejean llfov a
(

prelungirii duratei trecerii din domeniul public al Judejului llfov 9i
administrarea Consiliului Judejean llfov Tn domeniul public al

Municipiului Bucure9ti 9i administrarea Consiliului General al
Municipiului Bucure9ti, a strazilor 9i suprafejelor de teren pentru

realizarea bazinelor de retenjie 9i stajiilor de preepurare din
ansamblul de locuinte Henri Coanda

Sunt Tntrebarireferitoare la acest proiect?
Nu sunt, propun sa trecem la vot.

Cu 6 voturi pentru, 0 impotriva, 0 abjineri, proiectul de hotarare
a primit aviz favorabil.

Urmatorulpunctde pe ordineade zi este proiectulde hotarare

privind modificarea Hotararii C.G.M.B. nr. 689/19.12.2019de aprobare
a proiectului 9i a cheltuielilor aferente investijiei „Reabilitarea
sistemului de termoficare al Municipiului Bucure9ti”.
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Sunt Tntrebari referitoare la acest proiect?
Votaji, va rog.

Cu 6 voturi pentru, 0 impotriva, 0 abjineri, proiectul de hotirare

a primitaviz favorabil.

Urmatorulpunctde pe ordineade zi este proiectul de hotirare

privind modificarea Hotararii C.G.M.B. nr. 176/23.04.2019privind
aprobarea Studiului de fezabilitate 9i a indicatorilor tehnicoeconomici pentru realizarea obiectivului de investijii „Reabilitarea
sistemului de termoficare al Municipiului Bucure9ti“ modificati prin
Hotararea C.G.M.B. nr. 688/18.12.20'19
9i prin Hotararea C.G.M.B. nr.
247/2020.

Sunt Tntrebarireferitoarela acest proiect?

Vota{i, va rog.
(

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

a primit aviz favorabil.

Proiectul de hotirare privind aprobarea SF pentru obiectiv de
investijii Modernizare magistrale de termoficare aparjinand SACET
BUCURE§TI, OBIECTIV 1 - OBIECTIV 5 – 9, 17 KM.
Ma bucur ca vedem 9i proiectenoi, avand Tn vedere nevoia de a
reabilita sistemul de tevi care sunt Tntr-osituatie destul de proasta.
Sunt Tntrebarireferitoare la acest proiect?
Votaji, va rog.

Cu 6 voturi pentru, 0 impotriva, 0 abjineri, proiectulde hotirare
a primit aviz favorabil.
(

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici faza DALI, pentru obiectivul de investijii „Eficientizarea 9i
Modernizarea Sistemului de lluminat Public prin Implementarea
Sistemului de Telegestiune 9i Utilizarea Aparatelor cu Tehnologie
LED pe Urmatoarele Artere de Circulajie: §os. Nicolae Titulescu, Bd.
Banu Manta, Bd. Beijing, Str. Nicolae Caramfil, Str. Av. Alexandru

§erbanescu, Bd. Aerogarii, Bd. Ion lonescu de la Brad, §os.

Gheorghe lonescu Sise9ti, §os. Pantelimon,Str. Liviu Rebreanu, Bd.

Nicolae Grigorescu, Bd. Aviatorilor,Cal. Giule9ti,

Constructorilor, Cal. Cranga9i“.
Sunt Tntrebarireferitoarela acest proiect?

Bd.

Votati, va rog.

Cu 6 voturi pentru, 0 Tmpotrivi, 0 abjineri, proiectul de hotarare
a primit aviz favorabil.
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Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii C.G.M.B. nr.

25/29.01.2020 privind

aprobarea

Regulamentului

lluminat Public al Municipiului Bucure9ti.

Serviciului

de

Sunt Tntrebari referitoare la acest proiect?

Votati,va rog.
Cu 5 voturi pentru, 0 impotriva, 1 abjinere, proiectulde hotarare

a primit aviz favorabil.

Proiect de hotarare pentru aprobarea actului adijional nr. 2 la
Contractul de delegare a Gestiunii Sewiciului de lluminat Public al
Municipiului Bucure9ti nr. 131/ 21.02.2020.
Sunt Tntrebari referitoare la acest proiect?
I

Votati,va rog.
Cu 4 voturi pentru, 0 impotrivi, 2 abjineri, proiectulde hotirare

a primit aviz favorabil.

va multumesc!

Declar sedinta Tnchisa. La revedere!

PRE§$DqNTE,

Nicorel Nicdrescu
t\ , pp

(

SECRETAR

Horia Tomescu

