
Proces-verbal
Tncheiat Tn 9edin+a Comisiei pentru utilita+i 9i salubritate din data

de 24 noiembrie 2022, ora 15.00

§edin+a s-a desfa9urat prin mijloace electronice, prin intermediul
platformei online de videoconferin+a WebEx.

Convocarea sedintei comisiei a fost facuta la solicitarea din data de
21.11.2022 a domnului pre9edinte Nicorescu Nicorel.

NUME Sl PRENUME
PRESEDINTE - NICORESCU NICOREL – Drezent
SECRETAR - MELCIU FLORIN – Drezent
DEACONESCU cATALIN IONUT – Drezent
STOFOR STEFAN – prezent
TOMESCU HORIA – prezent
BADULESCU AURELIAN Drezent
MAXIM MARIUS-CATALIN – Drezent
STOICA IOANA prezent
I N C. ,LIN – absent (suspendat

(

Ordinea de zi a 9edintei comisiei comunicata prin convocare:

5.Proiect de hotarare pentru completarea Hotararii C.G.M.B. nr.
186/2008 privind Tnsu9irea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul
public al municipiului Bucure9ti, prin declararea ca bunuri ce alcatuiesc
domeniului public al municipiului Bucuresti a retelelor de alimentare cu apa
9i de canalizare, a statiilor de pompare ape uzate 9i a statiilor de
preepurare ape pluviale executate pe domeniul public al municipiului
Bucure9ti de catre Sectoarele 1-6 ale Municipiului Bucure9ti Pi de catre
Municipiul Bucure9ti din fonduri publice, precum 9i cele realizate §i
finantate de catre persoane fizice §i/sau juridice din fonduri private;

20.Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al
municipiului Bucure9ti Tn domeniul privat al municipiului Bucure9ti a unei
parji din reteaua transport agent termic intitulata „Retea termoficare CS15-
C1 ”, in lungime de 2.960 m traseu, in vederea casarii Pi valorificarii;

25.Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii catre Consiliul
Judetean llfov a prelungirii duratei trecerii din domeniul public al judetului
llfov 9i administrarea Consiliului Judetean llfov Tn domeniul public at
Municipiului Bucure9ti 9i administrarea Consiliului General al Municipiului
Bucure9ti, a strazilor 9i suprafejelor de teren pentru realizarea bazinelor
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de retentie 9i sta+iilor de preepurare din ansamblul de locuin+e Henri
Coanda.

Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel
Buna ziua!
Sunt prezenti 8 din cei 9 membri ai comisiei, deci este Tntrunit

cvorumul pentru Tnceperea 9edintei.
Pe ordinea de zi a 9edintei de astazi de afla proiectele de la punctele

5, 20 9i 25 de pe ordinea de zi a 9edin jei C.G.M.B. din data de 25.11.2022.
Supun la vot ordinea de zi.
Cu 8 voturi pentru, 0 Tmpotrivi, 0 abjineri, ordinea de zi a fost

aprobata.

Proiectul de la punctul 5 de pe ordinea de zi a 9edintei C.G.M.B. este
proiectul de hotarare pentru completarea Hotararii C.G.M.B. nr.
186/2008 privind insu9irea inventarului bunurilor care alcatuiesc
domeniul public al municipiului Bucure9ti, prin declararea ca bunuri
ce alcatuiesc domeniului public al municipiului Bucure§ti a rejelelor
de alimentare cu api 9i de canalizare, a stajiilor de pompare ape
uzate 9i a stajiilor de preepurare ape pluviale executate pe domeniul
public al municipiului Bucure9ti de catre Sectoarele 1-6 ale
Municipiului Bucure§ti 98 de catre Municipiul Bucure9ti din fonduri
publice, precum 9i cele realizate 9i finan jate de catre persoane fizice
9i/sau juridice din fonduri private.

Domnul Maxim are o problema tehnica 9i Tncearca sa se
reconecteze

Cu 7 voturi pentru, 0 impotriva, 0 abjineri, proiectul de hotarare
a primit aviz favorabil.

(

Proiectul de la punctul 20 de pe ordinea de zi a 9edin+ei C.G.M.B.
este proiectul de hotarare privind trecerea din domeniul public al
municipiului Bucure9ti Tn domeniul privat al municipiului Bucure9ti a
unei parji din rejeaua transport agent termic intitulati „Rejea
termoficare CS15-Cl“, in lungime de 2.960 m traseu, in vederea
casarii si valorificarii.

Aveji Tntrebari la acest punct?

Domnul Consilier Badulescu Aurelian
Am eu o Tntrebare. Reteaua, de principiu, se presupune ca este o

chestiune functionabila. Poate vreti sa spuneti ca tevile care au facut parte
din retea, ca altfel nu pot sa dau la casat reteaua. ca la cat iI duce mintea
pe cel pe care iI sprijiniti dumneavoastra Tn Consiliul General, poate spune
ca am casat reteaua
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Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel
va daji seama ca nu spus domnul primar formularea aceasta mai

pujin fericita. Tntr-adevar, este vorba de teava respectiva.

Domnul Consilier Badulescu Aurelian
Teava rezultata ca urmare a dezafectarii rejelei.

Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel
Da, a9a se Tnjelege din proiect.

Domnul Consilier Badulescu Aurelian
Muljumesc frumos!

Doamna Consilier Stoica loana
Este vorba de dezafectarea retelei termice care nu mai functioneaza

pentru ca nu mai are cui sa livreze 9i Tn rejeaua asta au fost foarte multe
avarii. §i este vorba de pierderea de apa care nu-9i mai gase9te locul,
atata timp cat nu mai avem consumatori, decat un punct termic care
trebuie dezafectat.

Doamna Mitran Maria – Compania Termoenergetica
Pot sa va spun ca par{ial din aceasta bucata de +eava se va

dezafecta, Tntrucat nu mai exista consumatori. lar pierderea cuantificata in
lei, pe an, pe aceasta rejea, ajunge undeva Ia 500.000 lei 9i este Tn

continua cre9tere. gi nu se justifica men+inerea ei in func+iune. Multumesc!

Domnul Presedinte Nicorescu Nicorel
Mul+urnim pentru precizari !
Supun la vot proiectul de hotarare.
Cu 6 voturi pentru, 0 impotriva, 2 abjineri, proiectul de hotarare

a primit aviz favorabil.

Proiectul de la punctul 25 de pe ordinea de zi a 9edintei CGMB este
proiectul de hotarare privind aprobarea solicitarii catre Consiliul
Judetean llfov a prelungirii duratei trecerii din domeniul public al
judejului llfov gi administrarea Consiliului Judejean llfov Tn domeniul
public al Municipiului Bucure9ti 9i administrarea Consiliului General
al Municipiului Bucure9ti, a strazilor gi suprafejelor de teren pentru
realizarea bazinelor de reten jie gi stajiilor de preepurare din
ansamblul de locuinte Henri Coanda.

Sunt Tntrebari?
Supun la vot proiectul de hotarare.
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Cu 7 voturi pentru, 0 impotriva, 1 abjinere, proiectul de hotarare
a primit aviz favorabil.

Dac,a nu mai sunt alte interventii, declar §edinta ’inchisa.
va multumesc. La revedere!

Sedinta comisiei s-a incheiat Ia ora 15.10.

Nota: Consemnarea voturilor s-a realizat Tn conformitate cu
rezultatele generate de platforma online de videoconferinta WebEx pe
care s-a desfa§urat §edinta.
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