
Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

HOTĂRÂRE 
privind extinderea obiectului secundar de activitate al societăţii Compania Municipală 

Energetica Servicii Bucureşti S.A., precum şi mandatarea reprezentanţilor desemnaţi de 
Municipiul Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti în Adunarea Generală 

a Acţionarilor societăţii Compania Municipală Energetica Servicii Bucureşti S.A., 
să semneze actul constitutiv actualizat 

( Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului Bucureşti 
nr. 6363/31.08.2021 şi raportul de specialitate al Direcţiei Guvernanţă Corporativă nr. 
3140/31.08.2021; 

Văzând avizul Comisiei pentru mediul de afaceri, comerţ, turism şi protecţia 
consumatorilor nr. 58/01.09.2021 şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 
342/01.09.2021 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 
- Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârii civile nr. 2515 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a VI-a Civilă în data de 
09.12.2020, prin care a fost admisă divizarea Companiei Municipale Energetica Bucureşti 
S.A.; 
- Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 145/11.03.2019 privind aprobarea 
înfiinţării societăţii pe acţiuni Compania Municipală Energetica Servicii Bucureşti S.A.; 
- Proiectului de dizolvare totală a Companiei Municipale Energetica Bucureşti S.A. şi Actul 
adiţional la proiectul de divizare publicat în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, nr. 
2992/02.10.2020, conform căruia contractele Companiei Municipale Energetica Bucureşti 
S.A. s~nt preluate de Compania Municipală Energetica Servicii Bucureşti S.A.; 

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), art. 139 alin. (3) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
HOTĂ RĂ ŞT E: 

Art.1 Municipiul Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în calitate de 
acţionar majoritar al societăţii Compania Municipală Energetica Servicii Bucureşti S.A. 
aprobă extinderea obiectului de activitate secundar al societăţii Compania Municipală 
Energetica Servicii Bucureşti S.A., precum şi mandatar ntanţilor desemnaţi de 
Municipiul Bucureşti, prin Consiliul General al Municipi Bbt r~tf!Jî dunarea Generală a 
Acţionarilo~ s~cietăţii ~ompania Municipală Energeti ~ 1 ·.~ ure, · S.A., să semne~ 
actul const1tut1v actualizat. 
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( 

Art.2 Lista activităţilor secundare pe care reprezentanţii desemnaţi de Municipiul 
Bucureşti sunt mandataţi să le extindă va fi completată cu următoarele coduri CAEN: 
- 6203- Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul (activităţi 
de management şi exploatare, în locaţie, a sistemelor de calculatoare ale clienţilor şi/sau a 
facilităţilor de prelucrare a datelor, precum şi serviciile anexe pentru acestea); 
-9512- Repararea echipamentelor de comunicaţii (repararea şi întreţinerea echipamentelor 
de comunicaţii cum ar fi: echipamente de transmitere pentru comunicaţii (de exemplu: 
routere, punţi, modemuri); 
- 8020 - Activităţi de servicii privind sistemele de securizare (monitorizarea sau 
supravegherea de la distanţă a sistemelor electronice de alarmă, cum ar fi alarmele 
antiefracţie şi de semnalizare a incendiilor, inclusiv instalarea şi întreţinerea lor); 
- 8122 - Activităţi specializate de curăţenie a clăd i rilor, mijloacelor de transport, maşini şi 
utilaje (curăţenie exterioară a clădirilor de toate tipurile, inclusiv birouri, fabrici, magazine, 
instituţii şi alte imobile comerciale şi profesionale precum şi clădiri rezidenţiale; activităţi 
specializate de curăţenie pentru clădiri cum ar fi : curăţarea ferestrelor, curăţarea coşurilor, 
curăţarea şemineurilor, sobelor, furnalelor, incineratoarelor, cazanelor, conductelor de 
ventilaţie, unităţilor de evacuare; curăţarea maşinilor industriale; alte activităţi de curăţenie a 
clădirilor şi maşinilor industriale, n.c.a. ). 
- 1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii (fabricarea 
produselor din lemn destinate utilizării în industria construcţiilor: grinzi, căpriori , suporturi 
pentru acoperiş , grinzi cu zăbrele prefabricate din lemn, impregnate cu clei şi având adaosuri 
metalice, usi, ferestre, obloane si cadrele lor, cu sau fără accesorii metalice ca: balamale, ' . 
zăvoare etc., scări , balustrada, borduri şi ornamente, şindrilă şi şiţă ; fabricarea pereţilor 
despărţitori din lemn, cu excepţia celor autoportanţi); 
- 8230 - Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor (organizarea, 
promovarea şi/sau administrarea de evenimente, cum ar fi congrese, convenţii, conferinţe şi 
întruniri, fie că include sau nu administrarea şi asigurarea personalului necesar pentru a 
opera facilităţile în care au loc aceste evenimente). 

Art.3 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 
Bucureşti şi Compania Municipală Energetica Servicii Bucureşti S.A. vor aduce la îndepl inire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti din data de 01 .09.2021 . 
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