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Proces-verbal
TncheiatTnsedinta Comisiei de Tnvatamantsi tineret din data

de 29 iulie 2021, ora 09:00

1.

PRE§EDINTE- PU§CA§ IONEL -prezent

2.

SECRETAR -NECULA VALENTIN - prezent

3.

MELCIUFLORIN– absent

4.

NICOLAIE GEORGE – prezent

5.

CANTEA IULIANA-ROXANA - prezent

6.

VAr

7.

RIGU ANDREI-DANIEL – prezent

8.

PODAR MARIAN – VASILE- prezent

9.

LIXANDRU IONEL – FLORIAN- prezent

10.

DOICIN CRISTIAN – VASILE- absent

11.

GHERGHICEANU FLORENTINA- absent

12.

DAVIDESCU MARIANA - MONICA – prezent
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§edinta comisiei s-a tinut online in conformitate cu prevederile
HCGMB nr.94/2020.

Domnul Puscas lonel-presedintele comisiei
sarut mana! Buna dimineata! Bine ati venit la sedinta comisiei de
Tnvatamant9i tineret convocata pentru astazi 29 iulie 2021 Tncepandcu
ora 9:00, 9edinla care se va desfa9ura prin mijloace electronice, in sistem
videoconferinta
Dupa cum ajl fost informaji de catre secretariatul tehnic ordinea de
zi are un singur punct, va supun aprobarii acest punct de pe ordinea de zi

respectiv Proiectul de hotarare privind Tmputernicireaexpresa a
Consiliului Local al sectorului 5 de a hotarTcu privire la Tnfiinjarea Direc{iei
de Administrare a Unitalilor de Tnvatamantsector 5, institujie publica de
interes local in subordinea Consiliului Local al Sectorului 5
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sa facem o procedura de vot legat de aprobarea ordinii de zi, va
rog
Doamna Tanasoff Camelia –asistent comisie
Puteti vota
A votat toata lumea, s-a aprobat Tnunanimitate.

Domnul Pu9cas lonel-presedintele comisiei

Trecem la ordinea de zi, primul punct 9i ultimul, Proiectul de
hotarare privind imputernicirea expresa a

Consiliului

Local al

sectorului5 de a hotaricu privire la Tnfiinjarea
Direcjieide
(

Administrare a Unitalilor de invalamant sector 5, institujie publica de
interes local in subordinea Consiliului Local al Sectorului 5. va rog
discutii, cine dore§te sa faca comentarii sau sa sublinieze ceva care a
scapat proiectului.

Domnul consilier Rau Gabriel
Buna ziua, sunt Gabriel FRau,as dori sa adresez eu o Tntrebare, daca

se poate, m-ar interesa ce aduce Tn plus aceasta noua direcjie fata de
directia de invatamant existenta Tnacest moment la nivelul PS5?

Doamna Daniela stanculescu
(

–expert Direc jia Cultura, Tnvatamant,

Turism
Buna dimineata, Dana stanculescu sunt de la Directia Cultura.
Tnva+amant,Turism. Am fundamentat Tn raportul de specialitate temeiul

legal in baza caruia noi dam aceasta Tmputernicireexpresa, Legea
Educatiei Najionale, Legea 1 pe 2011 reglementeazafoarte clar ca
administrarea unitatilor de Tnvatamant se afla la nivelul sectoarelor Tn
Bucure§ti si buna functionare a unitatilor de Tnvatamant,stim ca la nivelul
unitatilor de Tnvatamant sunt doua tipuri de contracte de management,
contract de management educational 9i contract de management
administrativ si financiar, sectoarele au Tncheiatcu conducerea unitatii de

Tnva+amantcontract de management administrativ 9i financiar, pentru o
buna organizare a acestui management administrativ 9i financiar Consiliul

Local sector 5 a simjit nevoia sa Tnfiintezeo institujie publica de interes
local in condijiile prevazute de lege, codul administrativ permite asta 9i
bineTn+eles9tim foarte clar ci la nivelul Bucure9tiului se aplica principiul
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autonomiei locale, in sensul ca nu exista relatii de subordonare Tntre
sectoare 9i noi ci o relajie de buna colaborare, avand Tnvedere prevederile
articolului 166, Consiliul Local sector 5 ne-a cerut Tmputernicireexpresa
pentru ca legea spune foarte clar ca anumite responsabilitati la nivelul
sectoarelor pot fi Tndeplinitedoar cu Tmputernicireexpresa a Consiliului
General 9i Tnacest context noi am dat aceasta Tmputernicire Tn aplicarea
prevederilor legale Tnconformitate cu hotararea Consiliului Local 113.

Domnul Pu9ca9 lonel-presedintele comisiei
Da. Multumim frumos. Domnule Gabriel Rau, aici nu a existat un
asemenea serviciu spre deosebire de alte sectoare unde exista aceste
directii, corect doamna stanculescu?
(

Doamna Daniela stanculescu –expert Direc+ia Cultura. inva+amant,
Turism

Da, Da, a§a este. Asa este, este mult mai usor sa administrezi cu
ajutorul unei institu+iicare are atat parte economica cat 9i parte de resurse
umane, gestionarea se face mult mai u9or, a duce Tn aparatul de
specialitate aceste responsabilitali poate duce uneori, 9titi foarte bine
procedura la nivelul aparatului de specialitate este mult mai greoaie, prin
intermediul unei institutii care are responsabilitati exclusive pe partea
aceasta de administrare a Tnvalamantului preuniversitar se simplifica

foarte mult lucrul, finantarea si derulareaacestor contracte de
management.

(

Mul+umesc.

Domnul consilier Rau Gabriel
Multumesc frumos pentru raspuns. Deci ce probleme sunt cu actuala
directie?
Domnul Pu9ca9 lonel-pre9edintele comisiei
Pai nu exista, se Tnfiinteazaacuma.
Domnul Necula Valentin-secretarul comisiei
Exista Direc+iade invatamant 9i sport in cadrul primariei, fix institu+ia
care a 9i semnat referatul de aprobare pentru acest proiect de la Consiliul
Local sector 5
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Doamna Daniela stanculescu –expert Direc+ia Cultura, Tnvalamant,

Turism
Da, deci administrarea s-a facut prin intermediul aparatului de
specialitate, se dore9te Tnfiin{areaunei institutii publice care sa fac aceasta

administrarea unitatilorde Tnvatamant,a9a cum s-a Tntamplat9i la
celalalte sectoare pentru a simplifica, procedural vorbind, Tntreaga
activitate 9i derularea cu u9urinji a acestor contracte de management.

Domnul Pu9ca9 lonel-pre9edintele comisiei
Ca sa fiu un pic mai simplu, cred ca acest serviciu din primarie, de
la sectorul 5, se doreste sa se transforme Tntr-odirectie, ceea ce inseamna

o schimbare din punct de vedere a statutului, in sensul ca prime9te
calitatea de ordonator secundar de credite care are posibilitatea sa Tncheie
(

contracte, pana acum la acest serviciu din primarie nu avea aceasta
posibilitate, se facea de catre primarie or acuma devine un serviciu
specializat 9i dedicat strict educa+iei cum se Tntamplala celelalte sectoare.
Cam asta este diferenta.

Domnul consilier RisluAndrei Daniel

Ok, dar Tntrebareaeste de ce este neaparat nevoie de o noua
institutie publica cand deja exista una in subordinea sectorului 5 9i de ce

nu se poate eficientiza activitatea directiei existente? Poate exista o
problema de management9i care trebuie abordata.

(

Doamna Daniela stanculescu –expert Direc+iaCultura, invatamant,
Turism
Avand Tnvedere principiul autonomiei locale de sector despre care
am vorbit 9i anterior noi nu putem Tntreba autoritatea deliberativa a
sectorului 5 de ce, noi putem sa verificam temeiul legal, acesta exista 9i
sa fundamentam Tn raportul de specialitate daca da putem da aceasta.
Cred ca la Tntrebareaprivind necesitatea 9i oportunitatea trebuie Tntrebati
colegii de la sectorul5.
Domnul consilier Riqu Andrei Daniel
Eu nu cred ca este prevazuta aceasta atributie a Consiliului General
de a oferi o ’Fmputernicireexpresa doar pentru a se bifa o conditiejuridica
pur 9i simplu, sa punem o bin in dreptul unei condijii puse doar ca sa fie
in Codul Administrativ. Eu cred ca e nevoie de filtrul Consiliului General
tocmai ca sa analizam inclusiv oportunitatea Tnfiinlarii acestei direcIii.
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Doamna Daniela stanculescu –expert Directia Cultura. Tnva+amant,
Turism
Prevederea Tn codul administrativ pentru Tmputernicirileexprese
este data Tntr-un temei legal, noi Tntr-adevar suntem proprietarii
infrastructurii educationale, bunurilor imobile aflate Tn infrastructura
educa+ionala9i atunci este normal ca legiuitorulsa trimita sectorul catre
Consiliul General pentru a da Tmputernicire expresa, dar oricum
administrarea este data prin lege la sectoare, prin legea educajiet
nationale.
Domnul Puscas lonel-presedintele comisiei

Deci eu am tras concluzia urmatoaresi anume ca este atributul

r

nostru sa Tncredingm 9i legal vorbind aceasta calitate sectorului, discutia
este de ce si intrebarea era de ce sectorul are nevoie de aceasta directie?

simplu pentru ca aceasta direc+ieTnfiintataprime9te un statut aparte
devine ordonator secundar de credite 9i are capacitatea din aceasta
pozijie sa Tncheiecontracte Tnnumele 9colilor, separat nu prin intermediul
primariei ci ca o directie aparte, ca o institutie cu un statut juridic care Tida
dreptul sa faca legal aceste lucruri.

(

Doamna Daniela stanculescu –expert Direc+iaCultura. ’[nvalamant,
Turism
A9 putea sa va spun din experienta mea, eu am participat la trecerea
de la. atunci cand a avut Ioc in urma cu ani buni eram la sectorul 1,
trecerea unitatilor de Tnvatamantde la minister la autoritatile publice locale
initial Ie am preluat Tncadrul serviciului, era atunci un Serviciul Tnvalamant
relatii publice la nivelul Primariei Sectorului 1 9i va spun sincer a fost
extraordinar de greu sa preluam cu tot cu patrimonial,ganditi va ca este
vorba de administrarea unui patrimoniu la nivelul aparatului de specialitate
in cadrul unei singure direcjii este foarte greu sa gestionezi patrimonial,
asigurarea finan{elor necesare pentru unitalile de Tnvalamantpentru ca
sectoarele

contribuie la finan+area complementara

9i atunci o buna

practica Tn aplicarea descentralizarii a fost de Tnfiinjare institutii publice
DAIP uri cum se numeau Directia de administrare a Tnvatamantului

preuniversitar pentru a crea, practice, un serviciu public care sa asigure
tot ceea ce este necesar pentru buna functionare9i intr un Hmpfoarte
scurt pentru ca 9tili ca apare nevoia 9i trebuie absolut Tntr un timp foarte

scurt rezolvata problema existent. Din punctul meu de vedere, ca
specialist, eu consider ca este cea mai buna forma de administrare,dar
daca dumneavoastra consideraIi, raportul nostru de specialitate este un
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raport favorabil avand Tn vedere 9i hotararea Consiliului Local, voinja
Consiliului Local sector 5 9i prevederile legale, articolul 129 9i articol 166
din Codul administrativ coroborate cu prevederile Legii Educajiei
Nationale, daca a9a cum este formulate, noi Tnplus fala de ceea ce ni au

cerut prin hotarare am aplicat Tntocmaiprevederea articolului 166, aceea
de a le da 9i Tmputernicire pentru a-9i crea normele necesare funcjionarii

acesteiinstitu+iipublicede intereslocal.
Domnul Pu9ca9lonel-presedintelecomisiei
Muljumim frumos. Deci ca sa simplific un pic, sa fie mult mai clar
decat probabil a fost pana acuma, vreau sa va spun ca daca pana acuma

aceste problemeale 9colii erau tratate Ia general in randul tuturor
problemelor Tn cadrul Primariei, prin constituirea acestei direc+ii
(

problemele invalamantului din sectorul 5 vor fi tratate strict in cadrul acelei
directii, adlca se separa pujin problemele 9colii de problemele Tntregii
primarii, cam asta este logica acestui proiect.
Domnul consilier Lixandru lonel Florian

Ma bucur sa vad ca exista primari care se preocupa de zona de
educajie, daca la sectorul 5 se propune Tnfiinjareaacestei direcjii care din
punctul meu de vedere este foarte utila 9i optimizeaza cumva relajia dintre
directorul de 9coala ca ordonator ter{iar de credite 9i primaria de sector ca
ordonator superior, Tnfiinland aceasta direcjie putem vedea modelul de la

sectorul 1 care a funcjionat foarte bine, sunt primari care au desfiintat
aceasta directie ceea ce s-a Tntamplatla sectorul 1 9i au trecut toate
(

atribujiile Tnaparatul primariei fapt ce a Tngreunatfoarte mult lucrurile din
sectorul 1 in ceea ce prive9te finantarea 9i execujia bugetara Tncepandcu
anul 2021. Consider ca aceasta solu jie este una foarte buna 9i va optimiza

aceasta relatie Tntreprimarie 9i 9coala. Argumentul cu contractele de
management nu prea mai jine pentru ca nu mai sunt astfel de contracte,
toate au expirat, dar avand Tnvedere noile reglamentari legale 9i ceea ce

va urma Tn viitor cu ocuparea funcjiilor de conducere Tn unitalile de
Tnvalarnant,probabil ca aceasta direcjie va juca un roI important in ceea
ce prive9te relajia dintre directorul de 9coala 9i primarul sectorului. Nu pot
decat sa apreciez aceasta initiativa 9i sa spun ca la nivelul sectorului 1
practic la acest moment activitatea este foarte Tngreunataprin desfiinjarea
acestei direcIii 9i trecerea atribujiilor Tnaparatul primarului, probabil ca la
sectorul 5 experienta de primar T9ispune cuvantul 9i aceasta initiativa va
rezolva problemele.
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Domnul Puscas lonel-pre9edintele comisiei
Multumesc domnul Lixandru. Ati subliniat foarte bine, este vorba de

o completare a lan+uluiacesta financiar Tn care avem de a face cu
ordonatorul tertiar care este 9coala, ordonatorul principal care este
primaria 9i Tntreace9tia punem inca o veriga care in momentul de fala

este lipsa, ordonatorulsecundar,adica cream un flux financiar 9i
administrativ

corespunzator.

Asta e toata povestea si e foarte bine,

propunerea este foarte buna, uitati 9i domnul Lixandru care e preocupat
de problemele educatiei, deci nu este nimic rau Tna aproba acest proiect

9i Tn al face sa funcjioneze pentru bine 9colii 9i pentru binele
Tnva+amantului
din sectorul 5. Prin urmare eu va propunsa votali acest
proiect.
(

Domnul NeculaValentin-secretarulcomisiei
va muljumesc pentru explica+iicelor care sunteji aici 9i sunt de acord

ca educatia este importanta, Tnsa toate aceste informatii lipsesc din
referatele de specialitate sau de aprobare, acolo se spune pur 9i simplu
ca se Tnfiinteazao noua administratiefara sa ofere aceste informatii. Tot
ce spuneji dumneavoastraaici e posbil sa fie adevarat, dar cum aji spus
de multe ori aji folosit cuvantul probabil, realitatea este ca nu scrie.
Dornnul Pu9ca9 lonel-pre9edintele comisiei
Eu nu am spus probabil, domnul Valentin Necula.

Domnul NeculaValentin-secretarulcomisiei
Ok, dar ceilalli colegi au spus.
(

Domnul Puscas lonel-presedintele comisiei
Eu v-am spus ce v-am spus, dar puteji sa verificati, asta este legal,
nu vorbesc Tnprobabilitali.

Domnul NeculaValentin-secretarulcomisiei
Muljumesc frumos. Referatul de aprobare 9i cel de specialitate nu
mentioneaza decat legalitatea, pe care nu o contesta nimeni, au fost ni9te
Tntrebari pe care ni Ie am pus 9i va muljumim pentru raspunsurile

dumneavoastra.
Domnul Puscas lonel-presedintele comisiei
§i necesitatea Tnacela9i timp. Eu cred ca punctele de vedere au fost
exprimate, cred ca lumea s-a convins despre ce este vorba, cred ca peste
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raportul de specialitate 9i peste informarile venite din partea
administrativului, punctele noastre de vedere de aici au fost destul de clare
9i prin urmare supun proiectul la vot. va rog tehnicul procedura de vot.

Doamna Tanasoff Camelia –asistent comisie
Domnul Necula va rog sa votaji.

Cu 5 voturi pentru, o impotriva, 4 abjineri, proiectul a primit
aviz favorabil.

(

Domnul Puscas lonel-presedintele comisiei
va multumesc, ordinea de zi s-a epuizat, va urez o zi frumoasa §i sa
ne vedem cu bine luni la sedinta
La revedere!

Sedinta comisiei s-a TncheiatIa ora 09:23.

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