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

de 31 august 2021, ora 08:30

1.

2.

PRE§EDINTE- PU§CA§ IONEL -prezent

SECRETAR -NECULA VALENTIN – prezent

3. MELCIU FLORIN – absent

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13

NICOLAIE GEORGE – prezent

CANTEA IULIANA-ROXANA - prezent

)

(

RIGU ANDREI-DANIEL – prezent

PODAR MARIAN – VASILE- prezent

LIXANDRU IONEL – FLORIAN- prezent

DOICIN CRISTIAN – VASILE- absent

GHERGHICEANU FLORENTINA- present

DAVIDESCU MARIANA - MONICA – prezent

a

§edin+a comisiei s-a +inut online in conformitate cu prevederile
HCGMB nr.94/2020.(

Domnul Pu9ca9 lonel-pre9edintele comisiei
sarut mana! Buna ziua, bine ati venit la sedinta comisiei de

Tnvalamant 9i tineret convocata pentru astazi, 31 august 2021, ora 8:30.
Initial am avut un singur punct pe ordinea de zi, Tntre timp am fost anuntati
ca se dore9te suplimentarea din partea executivului cu un punct pe
ordinea de zi, prin urmare ordinea de zi a comisiei este urmatoarea:
Proiect de hotarare privind imputerniciria expresa a Consiliul Local
sector 3 de a hotirT cu privire la asocierea cu Asociajia Help Autism
in vederea derularii proiectului Help Home - program pentru
deprinderi de via$ independenta pentru copiii 9i tinerii cu TSA,
punctul doi daca vreti sa-I citili de la tehnic, va rog!
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Doamna Tanasoff Camelia –asistent comisie
Punctul 2 - Proiect de hotarare privind desemnarea

coordonatorului Comitetului de inijiativa locala 9i a trei reprezentanji
ai CGMB ca membri in comitet, in conformitate cu HCGMB nr. 396/
2017, cu modificarile 9i completarile ulterioare.

Domnul Pu9ca9 lonel-pre9edintele comisiei
Putem sa trecem direct la votarea ordinii de zi in formatul acesta cu

adaugarea noului punct, votarea ordinii de zi cu cele doua puncte, va rog
procedura de vot, daca se poate.

Doamna Tanasoff Camelia –asistent comisie
Pute li vota pentru ordinea de zi cu doua puncte.
A votat toata lumea

Cu 8 voturi pentru, 0 Tmpotriva, 2 abtineri, ordinea de zi a fost
votata.

(

Domnul Puscas lonel-pre9edintele comisiei
Ok, trecem la discutarea 9i votarea punctelor de pe ordinea de zi,

primul punct de pe ordinea de zi a comisiei noastre este Proiect de
hotirare privind Tmputerniciria expresa a Consiliul Local sector 3 de
a hotari cu privire la asocierea cu Asociajia Help Autism in vederea
derulirii proiectului Help Home - program pentru deprinderi de via@
independenta pentru copiii 9i tinerii cu TSA

De la tehnic, daca vrea cineva sa faca o prezentare a acestui protect.
(

Doamna Tanasoff Camelia –asistent comisie
iI avem alaturi de noi pe domnul Purcarea de la Directia Generala

de Asistenta Sociala a Municipiului Bucure9ti, daca doriti sa-i adresati
Tntrebari .

Domnul lon Purcarea- director general adjunct al Direc+iei Generala
de Asisten la Sociala a Municipiului Bucure9ti

Doamnelor si domnilor consilieri, Consiliul Local al sectorului 3 va
solicita dumneavoastra sa aprobati Tncheierea unei convenjii de
colaborare Tntre Directia Generala de Asistenta Sociala a Sectorului 3 si
Asocia+ia Help Autism, ce vor domnii? Domnii vor ca pe durata unui an de
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zile sa deruleze servicii specializate pentru un numar de 7-12 copii cuprin9i
Tntre varstele de 10-17 ani de pe raza sectorului 3. Ca obligajii Direcjia
Generala de Asisten@ Sociala a Sectorului 3 se obliga sa puna la
dispozi jie un apartament aflat Tn sectorul 3, strada Fete9ti nr.4 unde se vor
desfa9ura serviciile psihosociale propuse din cadrul proiectului 9i de
asemenea dan9ii se obliga sa plateasca costurile legate cu utilitatile 9i
Tntrejinerea apartamentului pe perioada derularii proiectului pe un an de
zile. Asocia+ia Help Autism se obliga sa acopere integral costurile
serviciilor precum 9i personalul aferent pentru deservirea serviciului din
acest program, deci dan9ii pun la dispozi+ie personalul specializat pentru
ace9ti copila9i. Acum ei au 9i un proiect, dumneavoastra probabil ca aji
vazut proiectul, are un buget, bugetul are o anumita suma, dar trebuie
re+inut ca DGASPC Sector 3 suporta numai costurile de Tntretinere 9i
utilitalile cu acel apartament. Cam asta ar fi in mare despre aceasta
conven+ie pe care dan9ii vor sa o Tncheie pe durata unui an de zile.

(

Domnul Pu9ca9 lonel-presedintele comisiei
Multumim frumos! Daca sunt discutii, nu sunt discutii, trecem la vot,

va rog inijiati procedura de vot.

Doamna Tanasoff Camelia –asistent comisie
Puteti vota, a votat toata lumea
Cu 10 voturi pentru, 0 Tmpotriva, 0 abjineri, proiectul a primit

aviz favorabil.

(

Domnul Pu9ca9 !onel-pre9edintele comisiei
Punctul 2 de pe ordinea de zi, va rog mai citiji-I inca o data.

Doamna Tanasoff Camelia –asistent comisie
Sigur ca da - Proiect de hotarare privind desemnarea

coordonatorului Comitetului de inijiativi locala 9i a trei reprezentanji
ai CGMB ca membri Tn comitet, in conformitate cu HCGMB nr. 396/
2017, cu modificarile 9i completarile ulterioare.

O sa vina imediat cineva de la Direc jia de Cultura, trebuie sa ajunga,
daca aveti Tntrebari
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Domnul Puscas lonel-presedintele comisiei
in principiu cred ca 9tim despre ce e vorba, e o hotarare pe care noi

am dat-o anterior in legatura cu Tnvalamantul dual 9i cred ca aceasta
initiativa de astazi se refera la constituirea comitetului de coordonare. E

venita pujin cam repede 9i nu am avut timp sa discutam Tntre noi pe
marginea propunerilor, dar noi putem sa-i dam un aviz astazi 9i discujiile
sa le facem pana maine ca sa putem sa ne hotaram 9i asupra
reprezentanjilor, zic eu, nu 9tiu. Domnule Rigu ce parere aveti?

Domnul consilier Riflu Andrei Daniel
Daca primim ni9te explicajii suficient de bune de la aparatul de

specialitate, care am Tnteles trebuie sa soseasca 9i sa ne explice, avand
in vedere ca hotararea Ia care face referire aceasta hotarare respectiv
Tnva+amantul dual in Municipiul Bucure9ti am aprobat –o deja, iar aceasta
e doar o hotarare de numire a unor membri Tn Comitetul de initiativa

aferent acelui program, cred ca se poate vota, dar cum am spus Tn masura
in care ne explica un pic proiectul de hotarare pentru ca a fost primit pe
email acum la Tnceputul 9edintei comisiei.

(

Doamna consilier Davidescu Monica Mariana
Daca se poate am 9i eu o Tntrebare, din 2017 cand a fost aprobata

aceasta hotarare Tn consiliu, ea a fost pusa Tn aplicare pana acum sau
acum s-a hotarat sa se creeze acest comitet care sa urmareasca punerea
ei in aplicare?

Domnul Puscas lonel-presedintele comisiei
Tocmai asta e ideea 9i din cauza asta s-a dat o noua hotarare pentru

ca nu s-a Tntamplat nimic din 2017 pana acum, iar demersurile care s au
facut Tn ultima perioada au fost tocmai Tn directia aceasta, a
opera+ionalizarii 9i a demararii actiunilor.

(

Doamna Daniela stanculescu –expert Directia Cultura, Tnva+amant,
Turism

Proiectul de hotarare este Tn aplicarea hotararii Consiliului general
prin care s-a aprobat proiectul §coala Metropolitana Tn sistem dual din
municipiul Bucure9ti, acest proiect a fost aprobat Tn anul 2017, anul acesta
la initiativa domnului primar am modificat componenta Comitetului de
ini+iativa locala Tn sensul ca s-a constatat ca lipsa operationalizarii acestei
hotarari a fost 9i motivul legat de neimplicarea sectoarelor Tn acest proiect,
sectoare care potrivit Legii Educa+iei Na+ionale au competen Ia in
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finan+area complementara a unitalilor de Tnvatamant 9i Tn egala masura a
Tnvatamantului dual 9i atunci prin hotararea 125/2021 care a modificat
hotararea Consiliului general 396 din 2017 s-a modificat componenja
Comitetului de initiativa locala si acum avem §i sectoarele, sectoarele Tn
aplicarea acestei hotarari 125/ 2021 9i au desemnat deja reprezentanjii,
avem 6 dispozijii de primari ai sectoarelor pentru desemnarea
reprezentanjilor, am facut tot in aplicarea hotararii Consiliului general 125,
am facut demersuri printr un anun! public pe site-ul Primariei municipiului
Bucure9ti pentru a selecta 9i operatorii economici sau structurile asociative
interesate Tn dezvoltarea Tnva+amantului dual pe raza municipiului
Bucure9ti 9i pot sa va spun ca la ora actuala avem deja 14 scrisori de
intentie din partea operatorilor economici, urmeaza sa avem aceasta
initiativa cu operatorii economici Tn urmatoarea perioada pentru a9
desemna o Tntalnire cu operatorii economici, pentru a9 desemna
reprezentantul a9a cum spune hotararea Consiliului general in aplicarea
acesteia 9i avem conform hotararii Consiliului general obligatia de a initia
9i aceasta hotarare de consiliu prin care Consiliul general T9i desemneaza
cei trei reprezentanji care fac parte din comitetul de inijiativa locala.

(-

Domnul Pu9ca9 lonel-pre9edintele comisiei
Va fi o misiune destul de dificila din partea noastra, a consilierilor sa

desemnam doamna sau domnut care sa coordoneze acest comitet, dar sa
fim optimi9ti, nu 9tiu daca mai sunt discu{ii, daca nu, va supun la vot.

Mai sunt discutii, domnul Lixandru?

(

Domnul consilier Lixandru lonel Florian
va spun 9i eu, nu sunt discutii, este o hotarare care vine in

completarea celei discutate Tn 9edin+a anterioara, e normal sa se
constituie acest comitet pentru a putea operationaliza.

Domnul Pu9ca9 lonel-pre9edintele cornisiei
Nu sunt obiectii, va supun acest punct de pe ordinea de zi spre

aprobare, va rog procedura de vot.
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Doamna Tanasoff Camelia –asistent comisie
Puteji vota. Doamna Cantea va rugam sa va exprimati votul. inca

nu a reugit sa voteze, Tnsa noi a9teptam, mai avem un minut din procedura
de vot 9i de aceea a9teptam pana la capat, sa se scurga timpul.

Cu 7 voturi pentru, 0 Tmpotriva, 2 abjineri, proiectul a primit aviz
favorabil.

Domnul Pu9ca9 lonel-pre9edintele comisiei
Se pare ca s-a Tncheiat, ordinea de zi a cuprins aceste doua puncte,

amandoua au primit aviz favorabil, daca mai sunt opinii, pareri, pe care
dore9te cineva sa le exprime, va rog. Nu sunt.

Tntr o 9edinji viitoare o sa avem ca invitat de la Antidrog, o sa
doreasca sa ne vorbeasca, sa ne prezinta programul 9i activitatile care vor
sa le propuna 9i eventual sa accesam 9i noi la ele. in acest sens o sa va
fac eu o informare 9i o sa va trimit materiale necesare pentru 9edinja
urmatoare

Cu acestea spuse va urez o zi frumoasa Tn continuare, sa ne vedem
cu bine maine la sedinta!

r

Sedinta comisiei s-a Tncheiat Ia ora 08:56

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

(

SECRETAR
NECULA VALENTINPu9c:
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