
Proces-verbal

Tncheiat Tn 9edinja Comisiei de sanatate, sport 9i protec+ie sociala
din data de 28 ianuarie 2022, ora 16.00
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TOMESCU HORIA - prezent

MORARU ADRIAN FLAVIUS – prezent

mmTTF&–ea
SOCOLOVICI RAZVAN-MI HAI - prezent

CANTEA IULIANA-ROXANA - prezent
NECULA VALENTIN - absent

)

ENCIU MIHAELA - prezent

ANGHEL IORDANESCu- prezent

LI PA ELISABETA -prezent
RAICIU ANCA DANIELA - absent

IONESCU ANDREI-GEORGE - absent

ARUXANDEI IONUT - prezent

(

(

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

Ordinea de zi:
Proiect de hotarare privind modificarea Hotirarii Consiliului

General al Municipiului Bucure9ti nr. 43/23.02.2012 privind aprobarea
indicatorilor tehnico – economici aferenti studiului de fezabilitate
pentru obiectivul de investijie Spitalul Clinic Prof. Dr. Th. Burghele –
Reabilitare Instalatii Termice, Instalatia Interioari de Climatizare cu
Ventiloconvectoare.
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Domnul pre9edinte Tomescu Horia
Buna ziua. Avem, pe ordinea de zi a comisiei, un singur proiect 9i

anume, proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului
General al Municipiului Bucure9ti nr. 43/23.02.2012 privind aprobarea
indicatorilor tehnico – economici aferenji studiului de fezabilitate pentru
obiectivul de investijie Spitalul Clinic Prof. Dr. Th. Burghele – Reabilitare
Instalati i Termice, Instalatia Interioara de Climatizare cu
Ventiloconvectoare

va marturisesc, stimaji colegi, ca in ultimele 3 zile am Tncercat sa
gasesc, fiind un spital construit Tnainte de cel de-al doilea razboi mondial,
am Tncercat sa gasesc Tn interiorul ASSMB, informatii despre o expertiza
tehnica referitoare la siguranta la seism a acestei cladiri, pentru ca voiam
sa ma asigur ca exista aceasta expertiza 9i ca noi nu investim Tnainte de
a o consolida, Tntr-o cladire care prezinta risc seismic, sa facem alte
investi Iii Tnainte de consolidare. Nu am reu9it sa obtin aceasta expertiza.
Am primit acum chiar de la directorul de investitii, acum o ora 9i jumatate,
o alta expertiza din 2011 cand se lua Tn considerare mansardarea cladirii
principale a spitalului. in aceasta expertiza se face referire Ia o expertiza
tehnica din 1983 9i una din 1990, dar eu nu le-am primit pe acestea. De
asemenea, in anul 1994 a fost un proiect de execu+ie pentru consolidare,
dar iara9i, in afara de proiect nu 9tiu daca s-a realizat Tn anii ’ 90
consolidarea acestei cladiri. Acestea sunt lucrurile care mi-au fost aduse
la cuno9tinta. Deci Tn momentul de fa Ii, eu personal, nu 9tiu daca aceasta
cladire a fost consolidata 9i nu 9tiu daca acest proiect este oportun. De
aceea aveam nevoie de cineva din partea spitalului sau din partea
ASSMB. Consider ca daca cladirea nu este consolidata. fiind o cladire
construita Tnainte de cel de-al doilea razboi mondial, ar trebui mai Tntai sa
o consolidam 9i apoi sa ne gandim la alte investijii pentru instalatii de
climatizare, sau alte lucruri Tn acest spital. Asta am vrut sa va comunic. Vi
multumesc. va ascult daca sunt alte lucruri de discutat.

(

(

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina
Domnule pre9edinte, buna ziua. Hai sa mai insistam un pic la

ASSMB la domnul director de investitii.

Domnul consilier Moraru Adrian Flavius
Am §i eu o Tntrebare. Sunt multe cladiri, chiar oficial, cu risc seismic

in ora9ul acesta. Daca prin absurd oricare dintre noi ar sta Tntr-o
asemenea cladire cu risc seismic, v-ati lua aer conditionat sau nu? Sau v-
aji pune o centrala termica, sau ati sta in frig pentru ca este o cladire cu
risc seismic 9i nu trebuie sa facem nici un feI de Tmbunatatire. De fapt nu
este vorba de nici un feI de Tmbunata+ire. Este vorba sa treci peste iarna
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sau peste vara. Este o Tntrebare mai degraba retorica. Nu este neaparat
adresata domnului Tomescu.

Domnul presedinte Tomescu Horia
Eu v-am spus opinia mea. Eu consider ca daca aceasta cladire u

este consolidata, ca prima investitie Tn aceasta cladire ar trebui facuta
consolidarea. Conteaza 9i ce spune expertiza, ce grad de risc seismic are.
Pentru ca daca are grad 2, 3, 4, evident ca aceasta investitie este oportuna
in momentul de faji. Daca nu are o expertiza Ia zi sau daca are un grad
seismic 1, evident ca a9 considera ca de prima urgenta este consolidarea
cladirii Tnainte de orice alta investijie. Chiar am citit astazi Legea nr.
170/2019 care se refera chiar la riscul seismic. Este ultima modificare si
completare a unei ordonan+e din ’ 94.

( Domnul director Directia Investitii –ASSMB Pluta Cristian
Buna ziua.

Domnul presedinte Tomescu Horia
Buna ziua. Am primit de la dumneavoastra, 'in dupa amiaza aceasta,

o expertiza din 2011 unde sunt menjionate la capitolul 4, ce expertize au
fost facute. A fost Tn ’ 83 9i ’ 93 expertiza de risc seismic 9i apoi au fost Tn
’ 94 facute proiecte de execujie de consolidare. Aceste consolidari au avut
Ioc sau au ramas la stadiul de proiect?

Domnul director Directia Investitii –ASSMB Pluta Cristian
Din cate stiu, cladirea a fOBt o data consolidata, cladirea Tntr-adevar

este o cladire din anii 30-40, dar ca capatul expertizei, la concluzii unde
expertul care a facut aceasta expertiza scrie clar, lucrarile necesare pentru
mansardarea, vorbim de mansardarea care prive9te proiectul mare de
investitii, nu vorbirn de cel de ventiloconvectori, poate fi realizata fara a fi
necesare luarea unor masuri la corpurile existente, adica A, B 9i C.
Mansarda se poate sustine pe corpurile existente. Este concluzia
dansului.

(

Domnul presedinte Tomescu Horia
Noi nu stim daca aceasta cladire este Tncadrata la vreun risc seismic,

1 2 3 4?
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Domnul director Directia Investitii –ASSMB Pluta Cristian
Conform discujiilor, ea nu este Tncadrata la...daca se poate pune o

mansarda, clar ea este RS 3 sau RS 4. Pentru ca altfel documentatia
ulterioara nu se poate face ca mansardare. Noi in speta discuta de ni9te
ventiloconvectoare . . .

Domnul pre9edinte Tomescu Horia
Voiam sa 9tiu daca aceasta cladire prezinta siguran+a la seism. Ce

grad de siguran@ are aceasta cladire conform expertizelor.

Domnul director Directia Investitii –ASSMB Pluta Cristian
Conform expertizei este RS 3 sau RS 4 pentru ca se poate pune o

mansarda, dar fac o paranteza. Aici vorbim de o investitie de
ventiloconvectori, care speranja de viata a unei investitii pe climatizare
Tnseamna 10 -12 ani 9i atunci ne gandim daca cladirea aceasta ca spital
se Tnchide Tn 10-12 ani. Pentru ca o instalajie de climatizare are o speran@
de viata de 10-15 ani.

(

Domnul pre9edinte Tomescu Horia
Muljumesc. Daca alti colegi mai au alte Tntrebari.

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina
Este din punct de vedere legal sa aprobam ace9ti indicatori cu

climatizarea si cu ce mai trebuie facut acolo?

Domnul director Directia Investitii –ASSMB Pluta Cristian
in opinia mea, da. Noi venim dintr-o investi+ie mai veche, pornita de

spital, o experienta mai slaba pe parte administrativa 9i Tn opinia mea ea
trebuie dusa a sfar9it. Valoarea propusa are vreo 700 mii lei diverse 9i
neprevazute. Ea nu neaparat se va trage, dar mie fmi este greu sa spun
pentru ca se fac ni9te carotari Tn plafoane care trebuie sigilate, cladirea sa
rarnana Tn acela9i stadiu dupa aceste interventii. Nu a9 putea sa spun la
nivelul de proiect pentru ca aici se va face o reproiectare pentru ca
instalatia eu am cerut sa fie dusa pe dinafara cladirii, sa punem mansarda
ulterior, sa nu mai afectam aceasta lucrare. Pe scud, sa nu facem de doua
ori aceea9i lucrare care asta devine o ilegalitate.

(
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Domnul presedinte Tomescu Horia
Mai exista alte Tntrebari? Putem sa dam drumul la vot.
9 voturi pentru, 1 abjinere din 10. Proiectul are aviz favorabil. va

multumesc.

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

PRE§EDINTE,
Tomescu Horia

,

SECRETAR
Moraru Adrian Flavius
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