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Proces-verbal

Tncheiat Tn 9edin ja Comisiei de sanatate, sport 9i protecjie sociala
din data de 23 februarie 2022, ora 15.30
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TOMESCU HORIA - prezent

MORARU ADRIAN FLAVIUS – prezent
a

SOCOLOVICI RAZVAN-MIHAI - prezent

CANTEA IULIANA-ROXANA - prezent

NECULA VALENTIN - prezent

COMANICI ANCUTA-SORI NA - prezent
ENCIU MIHAELA --prezent

ANGHEL IORDANESCU- prezent
r

RAICIU ANCA DANIELA - prezent
IONESCU ANDREI-GEORGE - absent

ARUXANDEI IONUT - prezent

(

(

§edinta comisiei s-a desfa9urat online in conformitate cu prevederile
HCGMB nr. 94/2020.

Ordinea de zi:
1. Proiect de hotirare privind aprobarea investijiei “Realizare de

spajii de joaca incluzive prin amplasarea de echipamente de joaca
universale sau incluzive accesibile copiilor cu dizabilitiji, cat 9i celor
fara dizabilitali in parcurile 9i spajiile verzi din Bucure9ti, aflate in
proprietatea Municipiului Bucure9ti 9i administrarea ALPAB”

2. Proiect de hotarare privind trecerea imobilului situat in Calea
§erban voda nr. 164-168, sector 4, Tnscris Tn Cartea Funciara nr.
230060 ca proprietate publica a Municipiului Bucure9ti, din
administrarea Administratiei Fondului Imobiliar Tn administrarea
Direcjiei Generale de Asistenji Sociala a Municipiului Bucure9ti
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3. Proiect de hotirare privind aprobarea listelor de prioritiji pe
structuri de camere, intocmite conform prevederilor anexei nr. 1 la
Hotirarea Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 754/2018,
de catre „Comisia de Evaluare a situajiilor sociale deosebite Tn care
se gasesc cetajenii Municipiului Bucure9ti, solicitanji de locuin$
sociala

4. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de prioritali pentru
atribuirea locuinjelor de serviciu de catre personalul angajat Tn
unitatile sanitare aflate in administrarea Consiliului General al
Municipiului Bucure9ti prin Administrajia Spitalelor 9i Serviciilor
Medicale Bucuresti.

(

Domnul presedinte Tomescu Horia
Buna ziua. Avem patru proiecte de hotarare pe ordinea de zi. Pe

ordinea de zi suplimentara, din cate am vazut, nu avem proiecte pentru
comisia noastra.

Proiect de hotarare privind aprobarea investitiei “Realizare de
spajii de joaca incluzive prin amplasarea de echipamente de joaca
universale sau incluzive accesibile copiilor cu dizabilitali, cat 9i celor
fara dizabilitali in parcurile 9i spajiile verzi din Bucure9ti, aflate in
proprietatea Municipiului Bucure9ti 9i administrarea ALPAB”

Este un proiect initiat de colega noastra Sanda Hristudor. Daca sunt
Tntrebari, interpelari din partea colegilor. Cred ca putem sa supunem la
vot

Domnul consilier lordanescu Ang;heI
Sunt “pentru”.

(

Doamna consilier Cantea luliana Roxana
Votez “pentru”.

Domnul pre9edinte Tomescu Horia
Sunt 10 voturi pentru. Proiectul a primit aviz favorabil.

Proiectul cu numarul 2. Proiect de hotirare privind trecerea
imobilului situat in Calea §erban voda nr. 164-168, sector 4, Tnscris
in Cartea Funciara nr. 230060 ca proprietate publica a Municipiului
Bucure§ti, din administrarea Administrajiei Fondului Imobiliar Tn

administrarea Direcjiei Generale de Asistenji Sociali a Municipiului
Bucure9ti. Daca exista Tntrebari la acest proiect.
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Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina
A9 dori sa pun eu cateva Tntrebari doamnei director general Simiean.

Buna ziua doamna director general. Proiectul este bun, suntem de acord
cu el, numai ca am cateva Tntrebari la dumneavoastra. La art. 1 spune ca
se aproba transmiterea respectivului imobil Tn vederea amenajarii unui
centru social pentru persoane fara adapost. Tntrebarea mea este: de ce
un singur centru social pentru persoane fara adapost 9i nu am putea sa
spunem pentru amenajarea unor servicii sociale? Adica poate acolo se
poate amenaja Ia un moment dat altceva. Adica sa avem o plaja mai larga.
Asta ar fi o Tntrebare 9i chiar ne gandim Ia un moment dat sa facem un
amendament sau chiar dumneavoastra sau primarul.

Doamna Cosmina loana Simiean Nicolescu - Director General
DGASMB

Acolo dupa cum ati vazut Tn proiectul de hotarare, este vorba de un
teren foarte mare pe care s-ar putea dezvolta Ia un anumit moment
anumite tipuri de servicii sociale.

(

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina
De asta spun. Daca lasam pentru un centru social, este pujin restrans

termenul 9i atunci ma gandeam daca nu ar fi mai bine sa spunem
dezvoltarea de servicii sociale 9i sa vedem la momentul respectiv ce se
mai poate organiza acolo. Asta este una dintre Tntrebari.

Doamna Cosmina loana Simiean Nicolescu - Director General
DGASMB

Eu sunt de acord 9i sigur gasim o formula tehnica, fie executivul
primarului, fie dumneavoastra consilierii generali, sa formulam un
amendament pentru a reformula, cred ca este vorba de art. 1 al hotararii,
in vederea dezvoltarii unor servicii sociale 9i asta ne-ar oferi o plaja mai
larga.

(

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina
Perfect. Cum considerati dumneavoastra. Daca ulterior dorim sa

construim sau sa organizaji 9i altceva va trebui sa intram iar cu o hotarare
de consiliu sa modificam sau sa completam aceasta hotarare. Pentru ca
noi am colaborat Ia un moment dat 9i eu 9tiu despre ce teren este vorba
si ce s-a reusit sa se faca acolo, erau containere ale ONG-ului daca nu
ma Tnsel, Carusel, care facea o treaba si fac in continuare o treaba foarte
buna. Pe acel teren exista o constructie foarte mare, o fosta hala
industriala, daca gre9esc corectati-ma, care trebuia demolata. §tiu ca 9i
noi luasem Tn calcul lucrul acesta. Demolata pentru a nu pune in pericol
beneficiarii care ar urma sa-i ducem acolo. in cazul Tn care 9i 9tim sigur ca
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acea cladire trebuie demolata, nu ar trebui sa fie bani prevazuti Tn buget,
sau aveji bani Tn buget sau urmeaza sa prevedeji bani Tn bugetul
dumneavoastra Tn momentul Tn care trece acest teren Tn bugetul DGASMB
pentru aceasta demolare?

Doamna Cosmina loana Simiean Nicolescu - Director General
DGASMB

Da doamna consilier, dumneavoastra va amintiti bine si aveti
dreptate. in acea incinta sunt 4 constructii. Este vorba de un imobil care
este Tn picioare 9i care este foarte bun, este vorba de o cabina de paza
care este insalubra, mai este o viII, sa spunem P+1 care este intro stare
avansata de degradare 9i care este lipita de containere 9i care ar trebui sa
fie macar pusa Tn siguran@ daca nu renovata 9i mai este hala imensa. Pe
terenul respectiv a fost un depozit al RATB-ului 9i este o rama§ita dintr-o
hala Tn care se reparau autobuze. Au mai ramas doar peretii de rezistenta.
Acoperi9ul este degradat de ani de zile 9i Tn urma eroziunii datorata
fenomenelor meteorologice acea hala ar trebui demolata pentru ca ar fi
aparent mai ieftin. Ca sa va raspund la Tntrebare, nu avem prevazuti Tn
acest an bani Tn buget pentru ca in nota de fundamentare neavand terenul
Tn administrarea noastra nu am fi putut sa prevedem ace9ti bani 9i pentru
ca situatia economica a Primariei Capitalei este destul de dificila Tn
aceasta perioada 9i nu au fost prevazute sumele pentru aceasta investi jie.

(

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina
Atunci Tntrebarea mea este urmatoarea: noi suntem de acord sa

aprobam trecerea acestui teren din administrarea AFI in administrarea
dumneavoastra, practic mutam cladirile respective care nu au putut fi
demolate de catre AFI, in curtea dumneavoastra. Cum vedeti rezolvarea?
Ar trebui sa spunem Ia art. 3 sau altundeva ca predarea se va face Tn 30
de zile, sa scriem o perioada mult mai larga? Sau cum sa facem sa puteti
sa prindeji in buget bani ca nu putem sa facem altceva decat sa
transferam dintr-un Ioc in altul si totul ramane ca acum. Care ar fi
rezolvarea?

(

Doamna Cosmina loana Simiean Nicolescu - Director General
DGASMB

A9a este. Este una din pu+inele dali in care nu am un raspuns sa va
dau 9i daca vom trece acolo predarea-primirea se va face in termen de
180 de zile sau 360 de zile, mi-e foarte greu sa va spun acum cand, de
unde 9i daca vom gasi aceste fonduri pentru punerea Tn siguranji a
cladirii

4



Domnul presedinte Tomescu Horia
Cred ca rezolvarea va fi la o rectificare ulterioara a bugetului

DGASMB. Bugetul trebuie aprobat Tn cateva zile, deci daca se va aproba
aceasta hotarare de consiliu acest proiect de hotarare, in momentul Tn
care va fi in administra+ia DGASMB se pot prevedea sume.. .

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina
Atunci a9a sa facem 9i eventual poate o sa mai facem noi un alt

amendament sau chiar dumneavoastra doamna director ca predarea
primirea sa o facem Tntr-un termen mai lung 9i poate mai introducem aici
un articol ca vor urma sa fie bani Tn buget prin9i la dumneavoastra pe nu
9tiu ce capilor, ne gandim, pentru demolare 9i tot ce Tnseamna ceea ce
urmeaza sa se faca. Doamna director cum sa facem?

( Doamna Cosmina loana Simiean Nicolescu - Director General
DGASMB

Pe noi ne-ar ajuta orice amendament Tn masura Tn care se tine cont
de aceste amendamente 9i de prevederile hotararilor consiliului general in
care sa putem scrie ca se vor prevedea bani Tn bugetul DGASMB sau
PMB pentru punerea Tn siguran}a.

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina
Asta este, pentru puner6a Tn siduranta. Atunci vorbim sa facem cele

doua amendamente, cel cu sewicii sociale 9i eventual cu predarea
primirea Tn termen de 90 de zile sau 180, ne gandim. De asemenea, sa
mai completam cu un alt articol ca la urmatorul buget sau la urmatoarea
rectificare vor fi prin9i bani pentru procedurile care urmeaza sa se faca. in
special punerea Tn siguranla. §i mai exista un aspect. Langa teren s-a
construit un bloc de locuinte, nu?(

Doamna Cosmina loana Simiean Nicolescu - Director General
DGASM B

Este un bloc de locuinte, sunt 3 blocuri de locuinte de la 2 dezvoltatori
imobiliari care sunt lipite de proprietatea noastra. O fatada a blocului care
are balcoane 9i geamuri sunt fix deasupra proprietatii de care facem
vorbire.

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina
§i aici trebuie sa ne gandim Ia un plan prin care locatarii sa nu fie

deranjati de beneficiari sau sa nu.. .
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Doamna Cosmina loana Simiean Nicolescu - Director General
DGASM B

Eu apar interesele grupurilor defavorizate. Proprietarii 9tiau cand 9i-
au cumparat 9i s-au mutat acolo ca acolo urmeaza sa se dezvolte
ni9te... putem doar sa ridicam un gard care ar cre§te costurile foarte mult,
de 10 metri. Nu 9tiu sa va raspund acum la aceasta Tntrebare.

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina
Muljumesc. Urmeaza sa vedem daca facem noi consilierii generali

PSD sau vorbiji dumneavoastra, partea executiva, cele doua
amendamente, la articolul 1, articolul 2 si eventual un articol 4 sau Tn
cadrul unui articol sa fie prin9i bani pentru demolare 9i punere Tn siguranta.
Este ok asa?

( Doamna Cosmina loana Simiean Nicolescu - Director General
DGASMB

O sa iau legatura cu colegii mei de la DATJ sa vedem care este
formula agreata din punct de vedere al tehnicii legislative daca inijiatorul
sau

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina
O sa facem 9i noi acela9i lucru. Noi o sa votam astazi acest proiect

cu amendamentul ca urmeaza sa discutam pentru 9edinta de vineri sa
vedem cum procedam cu amendamentele. Muljumesc.

Domnul pre9edinte Tomescu Horia
Alte intervenjii? Muljumesc. sa supunem la vot.
Cu 11 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva, 0 abjineri, proiectul a primit

aviz favorabil.
(

Proiect de hotarare privind aprobarea listelor de priorita li pe
structuri de camere, Tntocmite conform prevederilor anexei nr. 1 la
Hotirarea Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 754/2018,
de catre „Comisia de Evaluare a situaliilor sociale deosebite in care
se gasesc cetijenii Municipiului Bucure9ti, solicitanji de locuinta
sociali. Exista amendamente, Tntrebari? Multumesc. Putem supune la
vot

Cu 11 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri, proiectul a primit
aviz favorabil



I

Proiect de hotarare privind aprobarea listei de prioritali pentru
atribuirea locuinjelor de sewiciu de catre personalul angajat Tn
unitatile sanitare aflate in administrarea Consiliului General al
Muni&ipiului Bucure9ti prin Administra ya Spitalelor 9i Serviciilor
Medicale Bucure9ti. Exista interpelari sau amendamente ale colegilor?
Multumesc. Putem supune la vot.

Cu 11 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva, 0 abjineri, proiectul a primit
aviz favorabil.

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina
Domnule pre9edinte am o rugaminte la dumneavoastra 9i Tn calitatea

dumneavoastra de viceprimar. §tiu ca s-au primit la Primaria Municipiului
Bucure9ti, cred ca la DATJ, colegii no9tri de la DATJ cred ca ne pot da
aceasta informatie. S-au primit mai multe solicitari de la spitale aflate Tn
subordinea Ministerului sanatatii pentru desemnarea reprezentantului Tn
Consiliile de Administratie, deci numirea reprezentantilor de catre Consiliul
General. §titi bine ce importante sunt CA-urile spitalelor Tn general. va rog
frumos sa vorbiti cu colegii de la DATJ sa vedem cate solicitari sunt, de la
cate spitale. Eu am informajia ca de la 7 9i aici este Matei Ba19, Grigore
Alexandrescu, Hociota, adica spitale foarte importante care ne-au solicitat
de ceva timp desemnarea reprezentantilor. va rog sa cereji aceste
solicitari 9i poate la urmatoarea 9edinta a Consiliului General sa
desemnam reprezentanti Tn CA-uri sa ajutam 9i noi spitalele din Municipiul
Bucuresti, chiar daca sunt in subordinea Ministerului sanatatii, §titi bine
ca este o obliga+ie prevazuta Tn Legea nr. 95.

(

Domnul presedinte Tomescu Horia
Exista hotarari de consiliu care au prevazut reprezentan+i in Consilii

de Administratii din fosta administratie. Ce s-a Tntamplat cu acei
reprezentan li?

(

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina
De aceea va rog sa luaji legatura cu DATJ. Exista posibilitatea 9i

probabil unii 9i-au dat demisia, unii nu mai sunt, de aceea nu mai exista
reprezentanjii Consiliului General in cadrul Consiliilor de Administra+ie ale
acestor spitale.

Domnul presedinte Tomescu Horia
O sa cer o informare din partea DATJ.
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Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina
va rog. gi am promisiunea dumneavoastra ca la urmatoarea 9edin@

vom intra cu proiectul de hotarare de consiliu?

Domnul presedinte Tomescu Horia
Urmatoarea 9edinla cred ca va fi Tn cateva zile, pentru buget ca altfel

vom ramane fara buget. Nu va pot promite ca la 9edinta de peste cateva
zile, cea de buget, o sa intre 9i asta dar am in+eles. La revedere.

Nota: Consemnarea voturilor s-a realizat Tn conformitate cu
rezultatele generate de platforma online de videoconferin+a WebEx pe
,care s-a desfasurat sedinta.

(‘
PRE§EDINTE,

Tomescu Horia

SECRETAR

Moraru Adrian Flavius


