Procesul-verbal al 9edintei Comisiei pentru utilitatipublice 9i salubritate din
data de 28 iunie 2022, ora 10.00
La 9edinta au participat 7 din cei 9 membri ai comisiei:

NicorescuNicorel- prezent
Melciu Florin - prezent

Deaconescu catalin lonut- prezent
Tomescu Horia - prezent
Badulescu Aurelian - absent
MaximMarius catalin - prezent
Stoica loana- prezent
Stofor§tefan Radu - prezent
MilitaruMarian- absent (suspendat)

§edin Ia a avut Ioc pe o platforma online de videoconferinla.

Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel
Buna ziua!

Avem pe ordinea de zi a 9edinjei de astazi 9ase proiectede hotararide

pe ordineade zi initiala9i doua proiectecare vor intrape ordineade zi

suplimentara.

Primulproiectde pe ordinea de zi este proiectul de hotarare privind
modificarea Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr.

376/24.11.2016 privind

aprobarea

indicatorilor

tehnico-economici,

a

devizului general pe proiect 9i a devizelor generale pe contracte pentru
proiectul „Finalizarea Statiei de Epurare Glina, reabilitarea principalelor
colectoare de canalizare 9i a canalului colector Dambovija (Caseta) in
Municipiul Bucure9ti - Etapa II“, modificata prin Hotararea Consiliului
I

General al Municipiului Bucure9ti nr. 691/18.12.2019,prin Hotararea
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 369/07.09.20209i prin
Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 131/02.06.2021.
Sunt Tntrebarireferitoare la acest proiect?
Nu sunt, va rog sa trecem la vot.

Cu 6 voturi pentru, 0 impotriva, 0 abjineri, proiectul de hotarare a

primit aviz favorabil.

Urmatorulpunct de pe ordineade zi este proiectul de hotarare privind
aprobarea studiului de fezabilitate „Modernizare magistrala de termoficare
II Vest intre caminele PV2 – CM20” si modificarea Hotararii C.G.M.B. nr.
131/25.02.2022privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici faza
S.F. pentru obiectivul de investijii „Modernizare Magistrala de Termoficare
II Vest Tntrecaminele PV2 – CM20”.
Sunt Tntrebarireferitoarela acest proiect?
Votati,va rog.
Cu 6 voturi pentru, 0 impotriva, 0 abjineri, proiectul de hotarare a
primit aviz favorabil.
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Urmatorulpunct de pe ordinea de zi este proiectul de hotarare privind

aprobarea participarii la Programul Termoficare 9i a graficului de

esalonare anuala a platilor pentru obiectivul de investijii „Modernizare
Magistrale de Termoficare apar{inand SACET Bucure9ti, Obiectiv 1
Obiectiv 5 – 9,17 Km”.
Sunt Tntrebarireferitoarela acest proiect?
Votati, va rog.
Cu 6 voturi pentru, 0 Tmpotriva,0 abjineri, proiectul de hotirare a
primit aviz favorabil.
Proiectul de hotarare privind imputernicirea expresa a Consiliului
Local Sector 6 in vederea infiinlarii unei societati cu raspundere limitata
cu capital integral public in scopul desfa9urarii activiti Iii de sortare,

tratare, preluare 9i valorificare materiala 9i energetici a de9eurilor.
Sunt Tntrebarireferitoare la acest proiect?
Votati, va rog.

(

Cu 5 voturi pentru, 0 impotriva, 1 abjinere, proiectul de hotarare a

primit aviz favorabil.

Proiect de hotarare privind aprobarea listei utilajelor9i

autovehiculelor cu masa totala autorizata mai mare de 5 tone, precum 9i a
traseelor

de deplasare

pentru realizarea

obiectivului

de investi Iii

Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucure9ti (7

obiective insumand o lungime de traseu de 31,621 km) – patru obiective
insumand o lungime de traseu de 19,861km grupate pe trei loturi, lot I –

Obiectiv 1, Magistrala I SUD, tronson CM11 - CP3- CV5/4– 5,958 km,
conform art. 2 din Hotararea Consiliului General al MunicipiuluiBucure9ti

(

nr. 94/30.03.2021.
Sunt Tntrebarireferitoare la acest proiect?
Votati , va rog.

Cu 7 voturi pentru, 0 impotriva, 0 abjineri, proiectul de hotarare a

primit aviz favorabil.

Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului General

al Municipiului Bucure9ti nr. 270/02.06.2022 privind aprobarea solicitarii

catre Consiliul Judetean llfov a prelungiriiduratei 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?
Votati, va rog.

Cu 7 voturi pentru, 0 impotriva, 0 abjineri, proiectul de hotarare a

primit aviz favorabil.
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Multumesc!
Trecemla cele doua proiecte
de pe ordineade zi

suplimentara.

Proiect de hotarare privind modificarea 9i completarea H.C.G.M.B.
nr. 250/28.04.2022privind aprobarea listei utilajelor 9i autovehiculelor cu

masa totala autorizatamai mare de 5 tone, precum 9i a traseelor de

deplasare pentru realizarea obiectivului de investijii Reabilitarea
sistemului de termoficare al Municipiului Bucure9ti (7 obiective insumand
o lungime de traseu de 31,621 km. ) - patru obiective insumand o lungime
de traseu de 19,861km grupate pe trei loturi, lot Ill- Obiectiv 5, Magistrala

Progresu Berceni - CB04 - C05 - 3,9 km, conform art. 2 din H.C.G.M.B.

94/30.03.2021
.
Sunt Tntrebarireferitoarela acest proiect?
Votaji, va rog.
Cu 7 voturi pentru, 0 Tmpotriva,0 abjineri, proiectul de hotarare a
primit aviz favorabil.
Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.G.M.B. nr. 216/19.04.2018

privind aprobarea Studiului de fezabilitate 9i a indicatorilor tehnicoeconomici aferenti obiectivului de investitii Reabilitarea sistemului de
termoficare al Municipiului Bucure9ti (7 obiective insumand o lungime de
traseu de 31,621 km), modificata prin H.C.G.M.B. nr. 444/13.12.2021.
Ma bucur ca Tncercam sa objinem 9i altfel de finanlari pe langa cele de la
bugetul local, pentru astfel de proiecte.
Sunt Tntrebari referitoare la acest proiect?

Votaji,va rog.
Cu 7 voturi pentru, 0 impotriva, 0 abjineri, proiectul de hotarare a

primit aviz favorabil.

va multumesc pentru participare!
(

Declarsedintainchisa. La revedere!

PRE§EDINTE,

Nicorel Nicorescu

SECRETAR
Florin Mel

