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Proces-verbal
Tncheiat Tn sedinta Comisiei de Tnvatamant si tineret din data

de 27 ianuarie 2021, ora 09:00

1.

2.

3.

PRE§EDINTE- PU§CA§ IONEL -prezent

SECRETAR -NECULA VALENTIN – prezent

MELCIU FLORIN – prezent

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13

NICOLAIE GEORGE – prezent

CANTEA IULIANA-ROXANA - prezent

(

r

RIGU ANDREI-DANIEL – prezent

PODAR MARIAN – VASILE- prezent

LIXANDRU IONEL – FLORIAN- prezent

DOICIN CRISTIAN – VASILE- prezent

GHERGHICEANU FLORENTINA- prezent

DAVIDESCU MARIANA - MONICA – prezent

)

(
§edinta comisiei s-a !inut online in conformitate cu prevederile

HCGMB nr.94/2020.

Domnul Pu9ca9 lonel – pre9edintele comisiei
Buna dimineata! Bine ati venit la sedinta comisiei de Tnvatamant si

tineret! Avem 3 proiecte de discutat de la punctul 11, 48 9i 49.
Proiectul 11 -Proiect de hotarare privind Tmputernicirea expresa

a Consiliului Local al Sectorului 6 sa hotirasca, in condijiile legii, cu
privire la cooperarea intre Sectorul 6 al Municipiului Bucure9ti 9i
Universitatea Politehnici Bucuresti Tn vederea stabilirii cadrului
general de colaborare interinstitujionala 9i acordarea de sprijin
reciproc pentru implementarea unor proiecte privind dezvoltarea de
solujii inovative 9i educajionale precum 9i proiecte cultural –
9tiinjifice, inijiator este domnul primar general.

Discu Iii pe marginea acestui proiect, daca sunt, daca nu o sa trecem
la vot. Va rog, domnul Doicin!
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Domnul consilier Doicin Cristian – Vasile
Mai mult o clarificare legata de Universitatea Politehnica care a

participat continuu la colaborarea cu UAT-urile 9i Tn continuare vrea sa
participle la viaja comunitalii a9a cum a facut-o 9i pana acum, deci un
asemenea acord este bine venit 9i din partea Universitalii. Muljumesc.

Doamna Tanasoff C3amelia- asistent comisie
Domnule Pu9ca9 avem un reprezentant aici al Direc+iei Cultura,

Tnvalamant, Turism, daca aveti Tntrebari la punctul acesta 9i la celalalte
puncte care urmeaza.

(

Domnul Pu9ca9 lonel – presedintele comisiei
Sigur ca da, daca poate doamna directoare sa ne spuna ceva pe

marginea celor spuse de domnul Doicin, cu mare drag!

Doamna catalina Mariana Budus- sef serviciu Serviciul Invatamant
Turism

Buna dimineata!
Proiectul de hotarare, practic, conform art.166 din OUG 57/2019

consiile locale ale sectoarelor mun. Bucure9ti hotarasc, in conditiile legii,
cu acordul prealabil al CGMB, cooperarea sau asocierea cu persoane
juridice, de aceea se face prin direcjia noastra. Este de bun augur.

(

Domnul Puscas lonel – presedintele comisiei
Pi eu cred ca este un proiect binevenit.
Daca nu mai sunt discutii sa trecem la vot
vot, va rog!

Cu 11 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva, 2 abjineri, proiectul a
primit aviz favorabil.1

va multumesc!

Trecem la punctul 2 care I avem noi pentru dezbatere 9i avizare,
respectiv punctul 48 din ordinea de zi- Proiect de hotarare privind
desemnarea unui reprezentant al Consiliului General al Municipiului

= Doamna DAVIDESCU MARIANA - MONICA, consilier general, a mentionat expres
ca voteaza “ab+inere” avand Tn vedere ca sistemul de vot nu i-a Tnregistrat optiunea de
vot
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Bucure9ti, ca membru Tn Comisia de Orientare §colara gi
Profesionala la nivelul Municipiului Bucure9ti, inijiator primarul
general al Mun. Bucure9ti

Discutii?

Domnul consilier Lixandru lonel Florian
Ma scuzati, noi discutam acum despre oportunitatea desemnarii , nu

avizam desemnarea persoanei?

Domnul Puscas lonel – presedintele comisiei
Nu discutam persoana acuma.

Domnul consilier Lixandru lonel Florian
Doar oportunitatea desemnarii unei persoane Tn acesta comisie. in

aceasta comisie ne confruntam cu foarte multe probleme la nivel de
Bucuresti daca nu functioneaza cum trebuie.

(

Domnul Pu9ca9 lonel – presedintele comisiei
Mai sunt alte interventii?

Domnul consilier Riglu Andrei-Daniel
Buna dimineata!
Daca puteti sa ne spuneti pe scurt, care sunt atribujiile acestei

comisii? Cu ce se ocupa ea?

Domnul consilier Lixandru lonel Florian
va pot spLIne eu, daca Tmi permiteti. Aceasta comisie analizeaza

toate solicitarile primite din partea parintilor cu privire la Tncadrarea copiilor
Tntr-un anumit grad de handicap sau stabilirea conditiilor de 9colarizare,
ghidarea acestora, daca au nevoie de profesor de sprijin, cam asta este
rolul ei la nivel de Bucuresti. Toate dosarele se discuta Tn cadrul acestei
comisii 9i se dispun masurile pentru elevi, pentru orientarea elevilor cu
probleme. in general dosarele se solutioneaza lunar, dar sunt 9i situatii
speciale, examene.

(

Domnul consilier Riqu Andrei-Daniel
Este o activitate intensa a comisiei, sunt multe solicitari?

Domnul consilier Lixandru lonel Florian
,Da, la nivel de Bucure9ti, pentru ca populajia 9colara este foarte

mare 9i foarte variata din punct de vedere al tipologiilor de elevi 9i aceasta
comisie are un roI foarte important 9i trebuie sa functioneze.
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Domnul consilier Riflu Andrei-Daniel
Multumesc.

Domnul Pu9ca9 lonel – presedintele comisiei
Sunt de acord cu completarile aduse de domnul Lixandru.
Nu mai sunt alte discutii
Vot, va rog!
Cu 13 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abjineri, proiectul a

primit aviz favorabil

Trecem la ultimul punct care-I avem de dezbatut, respectiv
punctul 49 -Proiect de hotirare privind desemnarea unui
reprezentant al Consiliului General al Municipiului Bucure§ti, ca
membru Tn Comisia de solutionare a contestatiilor la hotararile
Comisiei de Orientare §colari 9i Profesionali la nivelul Municipiului
Bucuresti.

Este un proiect asemanator proiectului anterior, dar cu alta tematica.

(

Domnul consilier Riqu Andrei-Daniel
Domnule pre9edinte Tnjeleg ca este o comisie care analizeaza

eventualele contestatii.

Domnul consilier Lixandru lonel Florian
E in stransa legatura cu primul, deciziile sunt contestate de catre

parinji 9i sunt solujionate Tn cadrul acestei comisii

(

Domnul Pu9ca9 lonel – presedintele comisiei
sa injeleg ca nu mai sunt alte discutii.
Vot, va rog!
Cu 13 voturi pentru, 0 voturi Tmpotrivi, 0 abjineri, proiectul a

primit aviz favorabil

Ordinea noastra de zi s-a Tncheiat. va multumesc pentru participare,
cred ca este prima noastra 9edin@ in format complet. Sper 9i la §edintele
viitoare sa ne vedem Tn formula asta 9i sa dam ca 9i astazi solutii pozitive
proiectelor care o sa ne fie Tnaintate.

va multumesc, va urez o zi frumoasa si sa ne revedem cu bine! La
revedere!
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§edinta comisiei s-a incheiat Ia ora 09:15.

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