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Proces-verbal
TncheiatTnsedinta Comisiei de 'Fnvatamantsi tineret din data

de 28 iunie 2021, ora 10:00

1.

PRE§EDINTE- PU§CA§ IONEL -prezent

2.

SECRETAR-NECULAVALENTIN– absent

3.

MELCIUFLORIN– absent

4.

NICOLAIE GEORGE – prezent

5.

CANTEA IULIANA-ROXANA - prezent

6.

RAU GABRIEL – prezent

7.

RIGUANDREI-DANIEL– prezent

8.

PODAR MARIAN – VASILE- prezent

9.

LIXANDRU IONEL – FLORIAN- prezent

10.

DOICINCRISTIAN– VASILE-prezent

11.

GHERGHICEANU FLORENTINA- prezent

12.

DAVIDESCU MARIANA - MONICA – prezent
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Sedinta comisiei s-a tinut online in conformitate cu prevederile
(

HCGMB nr.94/2020.
Domnul Puscas lonel-presedintele comisiei
sarut mana, buna dimineata!
Eu propun sa Tncepemca avem ceva de discutat aici 9i sa nu ne
urcam peste cealalta comisie.
Domnul Danca Emanuel Cristian –asistent comisie

Da, domnul pre9edinte,cum doriti votali ordinea de zi sau
propunerea dumneavoastra pentru secreta?.
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Domnul Puscas lonel-presedintele comisiei
Da, imediat
Bine ati venit la sedinta comisiei de Tnvatamantsi tineret convocata
pentru astazi 28 iunie 2021 ora 10:00. Avand Tn vedere ca ordinea de zi
care cuprinde punctele 7, 8, 18, 19, 20, 26 de pe ordinea de zi a consiliului
general care trebuie sa le discutam, trebuie completata cu un nou punct
deoarece nu avem secretar va propun suplimentarea acestei ordinii de zi
cu un punct care sa cuprinda alegerea secretarului acestei 9edin{e. sa
propun eu sau domnul Rigu? Sunteli?

DomnulconsilierRiguAndreiDaniel
Da, buna ziua, cu acordul domni9oarei pe care o nominalizez

domni9oara Roxana Cantea, aceasta este propunerea noastra pentru
secretarul acestei sedinte.
(

Domnul Puscas lonel-pre9edintele comisiei
Am injeles, eu am sunat-o personal pe dansa, dar nu mi-a raspuns.
Eu nu am nimic Tmpotriva,daca doamna Roxana Cantea dore9te 9i daca
toti ceilalti colegi sunt de acord, atunci tehnicul supunem la vot aceasta
propunere? Introducerea pe ordinea de zi a propunerii ca doamna Cantea
Roxana sa fie secretarul comisiei.

Domnul consilier Riqu Andrei Daniel

Roxana, secretar presupune sa verifici ca procesul verbal 9i
hotararile sunt conform cu ceea ce s-a discutat si sa semnezi alaturi de
pre9edintelecomisiei.
(

Doamna consilier Cantea Roxana luliana
Ok, pot face asta maine.
Domnul Danca Emanuel Cristian –asistent comisie
Puteti vota
Sunt 11 voturi pentru.
Domnul Pu9ca9 lonel-pre9edintele comisiei

Bun, avand Tn vedere aprobareaintroduceriiunui nou punct pe
ordinea de zi, eu citesc 9i o sa va supun aprobarii Tntreagaordine de zi a
9edin+eide astazi- punctul 1 al 9edintei noastre de astazi este alegerea
secretarului comisiei de Tnvalamant 91tineret, punctul 2 este proiectul de
hotarare privind cooperarea Tntre municipiul Bucure9ti 9i Federajia
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Sportului §colar 9i Universitar Tnvederea stabilirii unui cadru organizatoric
de Tncurajare a participarii prescolarilor, elevilor 9i studentilor la activitalile

cu caracter sportive, implementarea normelor privind finan+areaunor
programe sportive 9i organizarea de evenimente sportive cu aplicarea
criteriilor specifice de selectie 9i Tndrumare a elevilor, punctul 3 pe ordinea

de zi este proiectulde hotarare privind transmitereade catre municipiul
Bucure§ti a documentilor tehnico economice faza studiului de fezabilitate,
proiecttehnic, documentajie tehnica de obtinere autorizatiei de construire,

detalii de executie, asistenta tehnica aferente obiectivului de investitii
construire 4 gradini+ecu 8 grupe Tnincinta unita+ilor9colare din sectorul 2
Bucure9ti, Consiliul Local sector 2, punctul 4 de pe ordinea de zi este
proiectul de hotarare privind schimbarea destinajiei imobilului situat Tn
Bulevardul Poligrafieinr. 4 sector 1, punctul 5 de pe ordinea de zi este
proiectul de hotarare privind schimbarea destinajiei spajiului in suprafata
de 460 mpatraji amplasat la parterul pavilionului C ce reprezinta parte a
imobilului situat Tnbulevardul Maresal Alexandru Averescu numarul 17,

(

sector 1, punctul 6 de pe ordinea de zi este proiectul de hotarare privind

schimbarea destinatiei imobilului situat Tn Bulevardul Mihalache nr 28
sector 1 9i ultimul punct de pe ordinea de zi, punctul 7 respectiv proiectul

de hotarare privind transmiterea de catre municipiul Bucure9ti a
documentatiilor tehnico economice aferente obiectivelor de investitii
construire 4 corpuri noi cu destinajie de afterschool 9i extinderea cu un
corp de cladire Tnincinta unitatilor 9colare din sectorul 5 Bucure9ti Consiliu
Local sector 5
Aceasta este ordinea de zi, daca sunt discujii pe marginea ei? Nu
sunt discujii, va rog lansali procedura de vot.
(

Domnul Danca Emanuel Cristian –asistent comisie
Puteti vota
Sunt 11 voturi pentru.
Domnul Pu9cas lonel-pre9edintele comisiei
Mul+umim. Putem Tncepe 9edinja in mod propriu trecand la
proiectele de hotarare, primul proiect de hotarare avem alegerea
secretarului 9i am avut ca 9i propunere alegerea pentru data de astizi,

pentru 9edinja de astazi a doamnei Cantea Roxana,discutiiles-au
purtat, prin urrnare va rog lansali procedura de vot.
Domnul Danca Emanuel Cristian –asistent comisie
Puteti vota
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Sunt 10 voturi pentru 9i 1 abjinere.
Domnul Puscas lonel-presedintele comisiei
Muljumesc. Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, Proiectul de
hotarare privind cooperarea Tntre municipiul Bucure9ti 9i Federajia
Sportului §colar 9i Universitar in vederea stabilirii cadrului

organizatoric de incurajare a participarii prescolarilor, elevilor 9i
studen+ilor la activitalile

cu caracter sportive,

implementarea

normelor privind finanjarea unor programe sportive 9i organizarea
de evenimente sportive cu aplicarea criteriilor specifice de selecjie
9i indrumare a elevilor, deci practic este un protocol, o cooperare Tntre
municipiul Bucure9ti, Federajia Sportului §colar, va rog daca sunt discu+ii.
(

Domnul Danca Emanuel Cristian –asistent comisie
Fac precizarea ca sunt in sala reprezentati de la Direcjia de Cultura
si de la Proedus.
Doamna consilier Lipa Elisabeta
Nu am nimic Tmpotrivaacestui protocol,chiar este foarte benefica
avand in vedere ca vorbim aici de pre9colari, de 9colari, de sport
universitar, cunosc fenomenul, dar intrebarea mea concret este cine se va
ocupa din primaria municipiului Bucure9ti de acest, nu de protocol ca e
clar protocolul va fi semnat la juridic, dar concret, in fapt cine se va ocupa
de aceasta activitate sportiva din primarie ce direcjie, ce subordonata?

(

Domnul Puscas lonel-presedintele comisiei
Doamna Elisabeta Lipa la punctul 3 la obligajiile parjilor, articolul 4,
municipiul Bucure9ti prin Proedus zice ca se ocupa de tot ce Tnseamna

chestia asta cu organizarea, desemnarea reprezentanjilor, ini{ierea,
sprijinirea finanlarii. Acum discujia daca Proedus ar trebui sa se ocupe de
aceste lucruri sau nu, e o la alta discutie, nu 9tiu ce sa va zic.

Daca sunt pareri, opinii, va rog sa le discutam acuma ca sa
Tnchidemsubiectul.
Doamna consilier Lipa Elisabeta
Eu voiam sa 9tiu cine se va ocupa din primaria municipiului Bucure9ti
de aceasta activitate sportiva ca nu este simpli, iar eu nu doresc sa fie
inca ni9te activitati sportive puse pe hartie, neefectuate Tnfapt pentru ca
la nivel de sport 9colar 9i universitar Ministerul Educa+ieiare in primul rand
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activitate pe linie sportiva, dar in fapt nu se executa. Am Tnteleseste
Proedus.

Domnul Pu9ca9 lonel-pre9edintelecomisiei
Domnul Lixandru.
Domnul consilier Lixandru lonel Florian
Trebuie reglementat foarte clar care sunt responsabilitatile din punct
de vedere, din partea primariei capitalei cat 9i din partea ministerului,
aceasta Federa+iea Sportului §colar a functionat, dar cat am fost secretar
de stat nu am vazut mari rezultate, a fost Tnsubordinea mea la un moment

dat 9i este foarte importantsa se stabileascafoarte clar directiile de
(

acjiune 9i activita+ileconcrete 9i bineTnteles9i sumele alocate, pentru ca
am vazut ca se pune problema 9i de finantare Tncadrul acestui protocol.
Tntr-adevar ei stau prost la capitolul finantare, dar sa nu uitam ca aceasta

federatie este Tn subordinea Ministerului Educatiei si ar trebui sa fie
finanjaH cu precaderedin bugetul MinisterulEducatiei 9i sa nu grabim
bugetul primariei capitalei care poate fi directionat catre alte obiective mult
mai importante Tn beneficiul elevilor 9i pre9colarilor din municipiul
Bucure9ti, de aceea eu ma abjin la acest punct.

Domnul Pu9ca9lonel-presedintelecomisiei
Da 9i eu sunt cam de aceea9i parere, din fericire, am stat 9i eu destul
asupra lui, nu iI gasesc extraordinar de ...., daca mai sunt domnul Rau,
domnul Rigu. Nu mai sunt alte pareri.
(

Domnul consilier Ri(lu Andrei Daniel
Daca tot am fost nominalizat va spun ca nu mi se pare oportun acest
protocol de colaborare care e doar primul pas pentru a ne dezvolta sprijinul
pe care Primaria Municipiului Bucure9ti Tl acorda activitatilor sportive 9i

sportului Tn general in municipiul Bucure9ti,dupa cum se poate citi in
protocol sunt mai multe tipuri de activitati care se pot desfa9ura, nu
presupune automat alocarea unor fonduri din partea Primariei municipiului

Bucure9ti, se discuta despre redactarea unui regulament privind
finanjarea unor activitali sportive de catre Primaria Municipiului Bucure9ti,

dar acest lucru, respectivfelul Tn care se face finantareava fi stabilit
Tmpreunacu parjile, ’impreuna cu noi consilierii 9i cu aparatul de
specialitate al primariei 9i sa am Tncredereca putem sa identificam ni9te
resurse care sa nu fie atat de Tmpovaratoarepentru bugetul Bucure9tiului
cum au menjionat colegii mei, domnul Lixandru colegul meu anterior,
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astfel ca din punctul meu de vedere eu sustin acest proiect, sustin
dezvoltarea 9i sprijinirea sportului pentru pre9colari9colari 9i studenti Tn
municipiul Bucure9ti. Muljumesc .
Domnul Pu9ca9lonel-pre9edintelecomisiei
Ok
Doamna consilier Lipa Elisabeta
Eu a9 mai avea ceva de adaugat, eu consider oportun acest protocol
pentru ca este nevoie sa stimulam copii pre9colari, tanara generatie sa
faca mi9care, iar ca 9i fonduri , sa dau un exemplu, daca Federatia
Sportului §colar organizeaza o competijie, pentru acea competitie este
nevoie de finanjare pentru paza, pentru salvare, deci noi nu vorbim aici de
finanpri de sute de mii de lei ca sa finan+ezinu 9tiu ce activitate, ci pur 9i
simplu vorbim de ni9te premii, vorbim de paza, vorbim de ceea ce am spus
9i putin mai devreme.

(

Asta Tncercsa va spun ca o competijie presupunefinanciar ni9te
fonduri, dar nu presupune ni9te fonduri exagerate, ca noi nu vorbim aici
de cantonamente, noi nu vorbim aici de contracte de activitate sportiva de
plata, ci pur 9i simplu de ceea ce !ine automat de organizarea unei
competijii, deci eu consider acest protocol benefic, oportun 9i Tlvotez 9i Tl

voi si urmari concretsi va voi tine la curentcu toate sumelecare se
cheltuie.Eu promit acest lucru.
Domnul Pu9ca9 lonel-presedintele comisiei
Ok, va rog procedura de vot.
(

Domnul consilier Nicolaie George
Daca Tmpermiteti, domnule pre9edinte, sunt de acord cu doamna
Elisabeta Lipa, chiar este datoria noastra sa Tncurajam mi9carea 9i sportul,
acum detaliile tehnice legate de finan+ari evident ca sunt foarte importante

pentru ca altfel raman doar la nivel declarativ, dar ce am vrut sa spun in
esenta ca sustin acest proiect. va multumesc mult.
Domnul Danca Emanuel Cristian –asistent comisie

DoamnaconsilierDavidescudaca putetivota.
Cu 7 voturi pentru, o impotriva, 4 abjineri, proiectul a primit
aviz favorabil.

Domnul Puscas lonel-presedintelecomisiei
Trecem la punctul numarul 3 - Proiectul de hotarare privind

transmiterea de citre municipiul Bucure9ti a documentilor tehnico
economice faza studiului de fezabilitate, proiecttehnic, documentajie
tehnici de objinere autorizajiei de construire, detalii de execujie,

asistenji tehnica aferente obiectivului de investijii construire 4

gridinije cu 8 grupein incinta unitijilor 9colaredin sectorul2
Bucure9ti, Consiliul Local sector 2.
Pe marginea acestui proiect nu putem decat sa, eu cel putin nu pot
sa spun decat ca sunt Tncantat ca in sfaQit se dore9te dezvoltarea
infrastructurii la nivelul municipiului Bucure9ti, este Tnmomentul de fata un
deficit foarte mare de infrastructura 9colara pe toate nivelele de educatie

de la gradiniA, Tnvatamantprimar, gimnazial, liceal, prin urmare orice
(

investijie in infrastructura este binevenita 9i eu nu pot sa completez decat

sa ne rugam la Dumnezeuca aceste lucrurichiar sa se produca9i sa se
realizeze cat mai devreme, va rog daca sunt alte intervenjii pe marginea
acestui subiect, interveniji acum Tnainte de procedura de vot.

Domnul consilier Lixandru lonel Florian

E ca o recomandare,poate ne mai asculta9i alti colegidin alte

primarii,adicadin primariile
de sector,poatese gandesc9i la
infrastructura 9i Tn ceea ce prive9te Tnvatamantulprimar, in conditiile Tn
care efectivele la clasa au fost mic9orate prin modificarea legii ne
confruntam Tntr-adevar cu o mare problema Tn ceea ce prive9te
Tnvatamantulprimar. Sunt copii care au depus dosare de Tnscrierepentru

clasa pregatitoare 9i nu sunt acceptaji cu toate ca locuiesc
(

Tn

circumscrip{ia 9colara Tntrucatnu sunt locuri ca urmare a modificarii legii
educatiei Tn ceea ce prive9te efectivele la clasa, nu sunt spajii suficiente
pentru a primit suplimentari 9i o sa vedeti Tntoamna vor fi parinti care T9i
vor duce copiii la kilometri distan@ de casa cu toate ca ei au 9coala vizavi
de casa sau Tn proximitatea 9colii, aparjine de circumscriptie.
Poate !in cont de acest lucru cei de la primariile de sector 9i propun
astfel de inijiative 9i pe zona de Tnvalamant primar pentru ca la gradinila
s-a tot investit, infrastructura9colara pe zona de gradinite s-a extins Tn
ultimii 10 ani daca facem o analiza, pe Tnvalamantprimar 9i gimnazial mai
pujin
Domnul Puscas lonel-presedintele comisiei
Domnul Lixandru, acuma noi ne pricepem la lucrurile acestea, este
clar ca 9i gradinija mai trebuie extinsa doarece Tntr-unviitor foarte apropiat
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Tnvatamantulva trebui sa fie generalizat un pic 9i extins undeva pe la 3 ani
9i atunci Tn momentul de fa@ oricum gradinijele prin transformarea Tn
participarea obligatorie a copiilor de la 5 la 6 ani deja au devenit cam
neTncapatoare9i pentru cei de la copii de la 3 la 4 ani aproape nu mai ai

Ioc, deci 9i aici trebuie, dar intr-adevar pe primar, pe gimnazial, pe
aplicarea legii care reduce numarul de efectiv la clase s-a ajuns Tnni9te
situa{ii in care din lipsa spatiilor se trece Tndoua schimburi, se trece Tntrei
schimburi §i chiar este , a fost celebra solicitarea celor de la 280 catre
minister prin care au atras atenjia ca trec in patru schimburi, deci este clar
ca investijiile vor trebui sa fie pe segmentul infrastructura de necesitate Tn
perioada urmatoare, fara discujii pe toate
obligatoriu bineTn+eles9i preuniversitar.

palierele Tnvatamantului

sa injeleg ca suntemde acord cu tolii pe chestia asta, procedura
(

de vot va rog.

Domnul consilier RiquAndrei Daniel
Daca fmi permiteti, domnul pre9edinte, o secunda sa votez pentru
acest proiect. Greaua mo9tenirefinanciara a vechii administratii de la
nivelul municipiului Bucure9ti nu trebuie sa fie o piedica pentru a desfa9ura

activitali de infrastructura, pentru a promova activitati de infrastructura,
practic prin acest proiect de hotarare studiile de fezabilitate care au fost
puse la dispozijia, care au fost realizate de PMB sunt puse la dispozijia
primariei de sector ca sa se finalizeze acest proiect foarte necesar, 9tim
cu totii care este situatia ’invatamantului, si ca e nevoie de mai multe unitati
in Bucure9ti, a9a ca susjin acest proiect 9i votul meu este pentru.
Multumesc.
(’

Domnul Pu9ca9 lonel-presedintele comisiei
A9 mai aduce o completare pe marginea acestei discutii 98anume
ca undeva la nivelul lunii februarie 2020 am facut o analiza personala cand
conduceam Inspectoratul §colar al Municipiului Bucure9ti 9i Tnainte de
pandemie 9i de problemele acestea de distantare fizica 9i Tnainte de
evaluarea aceasta cu reducerea numarului de elevi la clasa, mi-a rezultat
un deficit de spatiu 9colar la nivelul Municipiului Bucure9ti cam de 75%,
deci 75% ar trebui suplimentat spajiu educa+ionaldin Bucure9ti pentru a
se intra cat de cat Tntro normalitate, pentru ca in 9coli raportul spatiul per
elev sa fie unul corespunzator pentru ca elevii sa aiba conditii
corespunzatoare Tnunitalile 9colare. Deci situatia este destul de dramatica

din punctul acesta de vedere §i chiar daca Bucurestiofera din anumite
puncte de vedere nigte condi+ii9i ofera ni9te posibilitati, pe de alta parte
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elevii sunt grevaji foarte, foarte mult de lipsa spajiului, de lipsa activita+ilor
care s-ar putea desfa9ura Tn afara educajiei formale, etc. adica Tn
momentul de fata chiar trebuie pus un accent foarte mare pe aceste
lucruri, ca de aici pleaca totul. va mul+umesc.
Domnul Danca Emanuel Cristian –asistent comisie
Numai o secunda, fmi cer scuze, domnul pre9edinte, voiam sa va
spun rezultatul votului.

Cu 10 voturi pentru, o impotriva, 1 abjinere, proiectul a primit
aviz favorabil.
Domnul Puscas lonel-presedintele comisiei

Punctul 4 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind
schimbarea destinajiei imobilului situat in Bulevardul Poligrafiei nr.

(

4, sector 1.
Se dore9te acest lucru, bineTnteles,pentru ca in acest spajiu se
desfasoaraactivitati§colare,sunt discutii?
Domnul consilier Lixandru lonel Florian
Daca imi permiteti sa intervin 9i eu, dupa cum probabil cunoa9teli
istoricul acestei initiative, s-a dorit initial sa se infiinteze o §coala, §coala
Regala, in acea locaTie,nu a fost posibil acest lucru din cauza faptului ca
spatiile sunt improprii pentru organizarea unei unitali de Tnvalamant, dar
mai mult decat asta, exista un raport cu privire la nivelul de radiajie in zona
9i aceasta cladire este expusa radiajiilor 9i face imposibila desfa9urarea

de activitali 9colare acolo, ba mai multe proiectespun ca dupa ce va fi
(

trecut aceasta, va fi operata schimbarea de destina jie, se vor solicita
avizele de la Minister in vederea Tnfiinlarii spatiilor. Din ce 9tiu eu, cunosc
cladirea foarte bine 9i avand Tnvedere acel raport eu consider ca nu este
oportun, o solu+iefezabila pentru copii, in prirnul rand.

Domnul consilier Rigu Andrei Daniel

Aceasta initiativa ca si urmatoareledoua au venit de la Consiliul
Local Sector 1, practic consilierii de la sectorul 1 au solicitat acest acord,
aceasta schimbare de destinatie anterior si consider ca ei sunt cel mai in
masura sa cunoasca situatia de la nivelul sectorului 1, din nou este o
problema cu spajiile disponibile pentru Tnvatamant,iar aceste proiecte de
hotarare vin in sprijinul extinderii unita+ilorde Tnvalamantpentru a se putea
desfa9ura cursurile, clasele cat mai adecvat pentru cat mai mulji 9colari.
9

Astfel ca votul meu este pentru, consider oportun aceste proiecte 9i le voi
sustine.

Domnul Pu9ca9 lonel-pre9edintelecomisiei
Aici se specifica Tn referatul de aprobare ca in acest imobil studiul
se poate face individual, adica pentru vocajional 9i pentru orele care se
fac cu predare unu la unu, profesor 9i elev, din punctul meu de vedere
cred ca s-ar putea considera fezabil acest acest proiect Tnconditiile Tncare
se are in vedere doar acest mod de activitate, respectiv vocajionala 9i cu
predare unu la unu, faji in faji.
Da, daca mai sunt alte discutii?

Domnul consilier Lixandru lonel Florian
Tntr-adevar spatiile permit studiu individual, altceva nu se poate face

(

acolo pentru ca sunt Tncaperifoarte mici. E vorba de nivelul de radiajii,
trebuie sa avem Tn vedere sanatatea elevilor 9i a profesorilor care vor
functiona Tnacea cladire.

Domnul Pu9ca9 lonel-presedintelecomisiei
Nu se spune despre nivelul radiatiilor.
Domnul consilier Lixandru lonel Florian
Nu se spune, dar va spun discujiile care au fost Tncadrul 9edinjei de

consiliude la sectorul1.

(

Domnul Puscas lonel-presedintele comisiei
gi radia+iileastea cine le genereaza?
Domnul consilier Lixandru lonel Florian
Sunt antene in zona, documentati va gi o sa vedeti.
Domnul Puscas lonel-presedintele comisiei
Asta e o problema tehnica, care trebuie ni9te speciali9ti sa se dea

cu parerea 9i nu pot sa ma pronunt Tn legaturacu acest lucru. Mai sunt
intervenIii? Un specialist pe antene avem pe aici sa raspunda?

Domnul consilier Nicolaie George
Nu neaparat sunt specialist Tnsacu siguranta ca vor fi cerute avize
de specialitate atunci cand se va face schimbarea destinajiei, putem
menjiona daca vre+iin mod expres sa fie cerut un astfel de aviz .
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Domnul Pu9ca9lonel-presedintelecomisiei
Cu siguran@ asta era solu+ia, sa cerem Tn consiliu acest aviz expres

care sa certificefaptulca se pot desfa9ura
activitatile
Tnconditiide
securitate sanitara. Trecem la procedura de vot, va rog.
Domnul Danca Emanuel Cristian –asistent comisie
Puteti vota
Doamna consilier Lipa, domnul consilier Rigu daca puteti confirma,
multumesc
Cu 7 voturi pentru, 3 Tmpotrivi, 1 abjinere, proiectul a primit

aviz favorabil.
(

Domnul Pu9ca9lonel-presedintele comisiei

Trecemla punctul 5- proiect de hotarare privind schimbarea
destinajiei spajiului Tn suprafa P de 460 mp amplasat la parterul

Pavilionului C ce reprezinta parte a imobilului situat Tnbulevardul
Mare9al Alexandru Averescu nr. 17 sector 1, se aproba schimbarea
destina+iei spatiului Tn suprafala de 460 mp amplasat la parterului
pavilionului C ce reprezinta parte a imobilului situat Tnsectorul 1 din spatiu

destinat activitalilor specifice de asistenla sociala Tn spatiul destinat
desfa9urarii activitatilor 9colare pana la sfar9itul anului 2022- 2023, deci
tot pentru largirea spajiilor 9colare. Sunt discujii? Trecem la procedura de
vot, va rog.

(

Domnul Danca Emanuel Cristian –asistent comisie
Puteti vota.
Domnul consilier Doicin

Cu 6 voturi pentru, 1 Tmpotriva, 4 abjineri, proiectul a primit
aviz favorabil.
Domnul Pu9ca9lonel-pre9edintelecomisiei

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi - proiect de hotirare
privind schimbarea destinajiei imobilului situat Tn Bulevardul lon
Mihalache nr.28, sector 1, se aproba schimbarea destinatiei din imobil
destinat activitalilor specifice Administratiei domeniului public sectorul 1
in imobil pentru desfa9urarea activitatilor 9colare. Discutii?
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Domnul consilier Lixandru lonel Florian

Trebuie sa avem Tn vedere ca acest spaliu este propus pentru
§coala Gimnaziala Ion H. Radulescu, o 9coala supraaglomerata, din cate
cunoa9teji, iar spajiile de acolo din punctul meu de vedere nu sunt ceea

ce trebuie, deci practic nu corespund cerintelor pentru ca spatiile la
aceasta 9coala sunt foarte mari, asta voiam sa va spun.

Domnul Pu9ca9lonel-presedintelecomisiei
Poate pun efectivele reduse. Pe noi ne intereseaza fiabilitatea acelor

spajii, resursa umana e a ministerului, e problema ministerului.
Domnul consilier Nicolaie George
Noi stabilim aici oportunitatea acestor schimbari de destinatie, daca

sunt oportune cu atat mai bine, restul chiar nu este treaba noastra. va
multumesc.

(

Domnul Pu9ca9lonel-presedintelecomisiei

E foarte importantce spunem noi ca daca le aprobamsau nu,
practic dam liber sa se faca sau sa nu se faca un lucru, prin urmare
responsabilitatea noastra este maxima pe marginea acestor lucruri.
Domnul consilier Nicolaie George
Eu ma refeream strict la ceea ce ne este noua cerut Tnmomentul de
faR, respectiv sa aprobam schimbarea destinajiei acestor suprafete.

(

Domnul Puscas lonel-pre9edintele comisiei
Oricum pentru 9edinja de maine o sa ma interesez 9i la 9coala sa
vad care este situajia 9i Tnce masura nevoile 9colii se plieaza pe oferta
din acest proiect de hotarare. Ca sa fim Tmpacaticu gandul ca facem ce
trebuie. va rog procedurade vot.
Domnul Danca Emanuel Cristian –asistent comisie
Puteti vota

Cu 6 voturi pentru, 2 impotriva, 3 abjineri, proiectul a primit
aviz favorabil.
Domnul Puscas lonel-pre9edintele comisiei
Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi - proiectul de hotarare

privind transmitereade catre municipiul Bucure9ti a documentajiilor
tehnico economice aferente obiectivelor de investi Iii Construire 4
12

corpuri noi cu destinajia de afterschool 9i extindereacu un corp de
cladire Tn incinta unitijilor 9colare din sectorul 5 Bucure9ti, Consiliu
Local sector 5. Un proiect binevenit ca 9i cel anterior, de extindere, dar
eu m-am uitat peste eI la 9colile care s-au propus 9i nu vad de exemplu
280 care e una dintre cele mai populate 9coli din Bucure9ti 9i care dupa
propriile declara+ii9i solicitari e in pericol sa fie Tn 4 schimburi, poate
urmeaza un proiect viitor 9i cu aceasta 9coala. Discutii? Nu sunt, va
propun aprobarea acestui proiect. va rog procedura de vot.
Domnul Danca Emanuel Cristian -asistent comisie
Puteti vota

Cu 7 voturi pentru, 0 Tmpotrivi, 3 abjineri, proiectul a primit
aviz favorabil.
(

Domnul Pu9cas lonel-presedintele comisiei
Cu acestea spuse, ordinea de zi a 9edinjei noastre s-a epuizat, daca
dore9te cineva acuma Ia final sa faca vreo precizare, vreo completare, va
rog. Nu dore9te nimeni .

va muttumescpentru participare,va urez o zi buna 9i ne vedem
maine la 9edinP, pentru prima data faQ in fata.
La revedere!

Sedinta comisiei s-a TncheiatIa ora 10:46

(

Nota: Consemnareavoturilor s-a realizat Tn conformitatecu
rezultatele generate de platforma online de videoconferinta WebEx pe
care s-a desfasuratsedinta.
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