COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI S.A.

BULETIN INFORMATIV
pe anul 2022
Conform art. 5 alin. 2 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
şi art. 10 alin. 2 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 modificate prin HG nr. 478/2016
https://www.cmteb.ro/despre-termoficare-bucuresti.php

Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti S.A. – CMTEB – a fost înfiinţată prin HCGMB nr.
145/11.03.2019.
Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti S.A. are sediul social în România, str. Constantin
Rădulescu Motru nr. 18, camerele 1 și 2, sector 4, București, Nr. R.C. J40/7931/2019; Cod fiscal
RO41269473; Cont RO56 RNCB 0074 1643 5032 0001 deschis la BCR – Filiala Sector 3; e-mail
office@cmteb.ro
Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti S.A. este, începând cu data de 01.12.2019, operatorul
regional al serviciului public de alimentare cu energie termică în arealul deservit de Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară Termoenergetică Bucureşti–Ilfov în baza Contractului de delegare a gestiunii directe a
serviciului public de alimentare cu energie termică încheiat cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
Termoenergetică Bucureşti–Ilfov.
a) Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei publice:
https://www.cmteb.ro/legislatie.php

b) Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor instituției publice
https://www.cmteb.ro/structura-termoficare-bucuresti.php
-

Regulamentul de organizare și funcționare
https://www.cmteb.ro/files/Regulament_Organizare_Functionare_CMTEB.pdf
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-

Organigrama aprobată conform Legii : https://www.cmteb.ro/files/Organigrama_CMTEB.pdf

c) Numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituţiei publice şi ale funcţionarului
responsabil cu difuzarea informaţiilor publice
Numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituţiei publice:
https://www.cmteb.ro/structura-termoficare-bucuresti.php

Numele şi prenumele persoanelor responsabile cu difuzarea informaţiilor publice, în baza Legii nr.
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public:
https://www.cmteb.ro/informatii-interes-public.php

d) Coordonatele de contact ale instituţiei publice, respectiv: denumire, sediul, numerele de telefon,

fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet.
Programul de funcţionare:
Zilnic, de luni până vineri: 7.30 – 15.30
Excepţie fac acele compartimente care asigură mentenanţa şi funcţionarea sistemului de furnizare,
precum și preluarea reclamațiilor telefonice.
https://www.cmteb.ro/contact.php

e) Audiențe
Programul de audienţe: https://www.cmteb.ro/audiente.php

f) Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil
Bugetul aprobat https://www.cmteb.ro/buget-termoficare-bucuresti.php

g)

Lista cuprinzând documentele de interes public
https://www.cmteb.ro/informatii-interes-public.php
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h) Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/ sau gestionate, potrivit legii
https://www.cmteb.ro/informatii-interes-public.php

i)

Modalităţile de contestare a deciziei instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată
în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

Formulare utile: https://www.cmteb.ro/informatii-interes-public.php
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