
Procesul-verbal al 9edin+ei Comisiei pentru utilita li publice 91 salubritate
din data de 30 august 2022, ora 15.00

La 9edinla au participat 6 din cei 9 membri ai comisiei:
Nicorescu Nicorel - prezent
Melciu Florin - absent
Deaconescu catalin lonut - prezent
Tomescu Horia - prezent
Badulescu Aurelian - prezent
Maxim Marius catalin - prezent
Stoica loana - prezent
Stofor Stefan Radu - absent
Militaru Marian - absent (suspendat)
§edin Ia a avut Ioc pe o platforma online de videoconferin+a.

Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel
Buna ziua! Avand in vedere ca domnul Florin Melciu nu este prezent,

trebuie sa alegem un secretar al comisiei pentru 9edinta de astazi. iI
propun pe domnul catalin Deaconescu.

Cu 5 voturi pentru, 0 Tmpotriva, 0 abjineri, domnul catilin
Deaconescu a fost ales secretar al comisiei pentru 9edinja de astazi.

Pe ordinea de zi initiala sunt trei proiecte de hotarari, plus un proiect
propus pentru ordinea de zi suplimentara. Voi da citire proiectelor, avem
9i invitati din partea inijiatorului, daca aveji Tntrebari.

Primul proiect este proiectul de hotarare pentru modificarea
Hotararii C.G.M.B. nr. 607/26.09.2018 modificata prin Hotararea
C.G.M.B. nr. 177/23.04.2019 si Hotararea C.G.M.B. nr. 585/24.10.2019
privind aprobarea studiului de fezabilitate gi a indicatorilor tehnico-
economici pentru realizarea obiectivului de investijii „Extinderea 9i
reabilitarea infrastructurii de api 9i api uzata Tn zonele Ghidigeni,
Oltenijei, Cheile Turzii 9i Henri Coanda din Municipiului Bucure9ti“.

Daca nu sunt Tntrebari, putem trece la vot.
Cu 5 voturi pentru, 0 impotriva, 1 abjinere, proiectul de hotarare

a primit aviz favorabil.

(

Urmatorul proiect este proiectul de hotarare pentru modificarea
Hotararii C.G.M.B. nr. 178/23.04.2019 modificata prin Hotararea
C.G.M.B. nr. 586/24.1 0.2019 privind aprobarea proiectului
„Extinderea 9i reabilitarea infrastructurii de apa 9i apa uzati Tn zonele
Ghidigeni, Oltenijei, Cheile Turzii 9i Henri Coanda din Municipiul
Bucure9ti“ 9i a cheltuielilor legate de proiect.
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Sunt Tntrebari?
Trecem la vot
Cu 6 voturi pentru, 0 Tmpotriva, 0 abjineri, proiectul de hotarare

a primit aviz favorabil.

Trecem mai departe, proiectul de hotirare privind aprobarea
listei utilajelor 9i autovehiculelor cu masa totala autorizata mai mare
de 5 tone, precum 9i a traseelor de deplasare pentru realizarea
obiectivului de investitii „Reabilitarea Sistemului de Termoficare al
Municipiului Bucure9ti (7 obiective insumand o lungime de traseu de
31,621 km.)“ - patru obiective Tnsumand o lungime de traseu de
19,861 km, grupate pe trei loturi, lot II - obiectiv 4, magistrala Il – III
Grozave9ti, tronson - C15/20 – CS12 - 5,526 km, conform art. 2 din
Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr.
94/30.03.2021 .

Sunt Tntrebari?
Trecem la vot
Cu 6 voturi pentru, 0 impotriva, 0 abjineri, proiectul de hotarare

a primit aviz favorabil.

(

Ultimul proiect este pentru ordinea de zi suplimentara, a fost primit
astazi prin e-mail, proiectul de hotarare privind modificarea HCGMB
366/1 5.07.2022 privind aprobarea participarii la programul
termoficare si a graficului de e9alonare anuala a plajilor pentru
obiectivul de investitii „Reabilitarea sistemului de termoficare a
Municipiului Bucuresti (7 obiective insumand o lungime de traseu de
31,621 Km)“

Aveti Tntrebari?
Trecem la vot
Cu 5 voturi pentru, 0 impotriva, 0 abjineri, proiectul de hotarare

a primit aviz favorabil.

(

va multumesc pentru participare!
Declar sedinta Tnchisa. La revedere!

PRE§E
Nicorel Nil

r\

catalin lo l!\)eaconescu
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