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Proces-verbal
TncheiatTn sedinta Comisiei de Tnvatamantsi tineret din data
de 27 octombrie 2021, ora 09:00

(

(

1.

PRE§EDINTE- PU§CA§ IONEL -prezent

2.
3.

SECRETAR-NECULAVALENTIN– prezent
MELCIUFLORIN– absent

4.

NICOLAIEGEORGE– absent

5.

CANTEAIULIANA-ROXANA
- prezent

6.

r

7.

RIGU ANDREI-DANIEL – prezent

8.

PODARMARIAN– VASILE-prezent

9.

LIXANDRU IONEL – FLORIAN- prezent

10.

DOICIN CRISTIAN – VASILE- prezent

11.

GHERGHICEANU FLORENTINA- prezent

12.

DAVIDESCU MARIANA - MONICA – prezertt
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§edinta comisiei s-a !inut online in conformitate cu prevederile
HCGMB nr.94/2020.
Domnul Pu9ca9 lonel-presedintele comisiei
Buna dimineaja! Avem urmatoarea ordine de zi: punctul 1 pentru noi,
respectiv 3 pe ordinea de zi -Proiect de hotarare privind acordul includerii
Centrelor de Tngrijire9i educatie timpurie pentru copii 0 – 3 ani aflate Tn
subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului
Bucure9ti Tn procedura de arondare la unitatile de Tnvalamant pre9colar;
punctul 2 la noi, respectiv 9 pe ordinea de zi - Proiect de hotarare privind
aprobarea regulamentului cadru pentru Tnchirierea,prin licitajie publica, a

spajiilor disponibile situate in imobile ce au destina jie de Tnvatamant,
aflate Tn proprietatea publica a municipiului Bucure9ti 9i in administrarea
Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1 – 6; punctul 3 la noi, respectiv 16 pe
ordinea de zi- Proiect de hotarare privind transmiterea de catre Municipiul
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Bucuresti a documentatiei tehnico – economice aferenta Scolii Gimnaziale
nr. 149. situata Tn Aleea Perisoru, nr. 4, Consiliului Local Sector 3, in

vederea finalizarii lucrarilor Pi punctul 4 §i ultimul pentru noi 9i 21 pe
ordinea de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea listei spajiilor
temporar disponibile din incinta unitatilor de Tnvatamantpreuniversitar de
stat de pe raza Sectorului 1, aflate Tn administrareaConsiliului Local al
Sectorului 1, in vederea Tnchirierii.va supun aprobarii aceasta ordine de
zi, lansaji procedura de vot, va rog!
Doamna Tanasoff Camelia –asistent comisie
Puteti vota
Cu 11voturi pentru, 0 Tmpotrivi, 0 abjineri, ordinea de zi a fost
aprobata.
(

Domnul Puscas lonel-presedintele comisiei

Muljumesc! Primul punct pe ordinea de zi - Proiect de hotarare
privind acordul includerii Centrelor de Tngrijire9i educatie timpurie pentru
copii 0 – 3 ani aflate Tnsubordinea Direcjiei Generale de Asisten@ Sociala

a Municipiului Bucure9ti Tn procedura de arondare Ia unitalile de
Tnvatamant pre9colar
Din punctul meu de vedere acest proiect de hotarare nu suporta nicio
discutie, daca vrea cineva sa intervina sa ne spuna un punct de vedere

Tnaintede a trece la vot.
Domnul consilier Riflu Andrei Daniel
(

va rog sa-mi explicali un pic ce presupuneTn concret aceasta
includere a cre9elor, daca se schimba ceva Tn activitatea lor, primesc
fonduri din alta parte? E un pic neclar ce presupune concret.
Doamna Tanasoff Camelia –asistent comisie
O avem alaturi de noi pe doamna Cosmina Simean de la DGASMB,
va rog doamna Simean.
Doamna Cosmina Simean – director general DGASMB
Buna dimineaja doamnelor 9i domnilor consilieri, acest proiect de
hotarare vine in fata dumneavoastra Tn baza unei modificari legislative.
Dupa cum 9titi, Legea Educatiei care a fost votata Tn2011, iata sunt 10
ani, prevedea Tntr-un termen, nu dadea un termen, toate cre9ele,
gradinitele 9i 9colile sa fie Tntr-osingura rejea 9colara, anul acesta, pentru
ca nu mai putea fi prorogat acest termen, Tn luna septembrie a aparut
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Ordonanta de urgenla numarul 100 prin care se spune ca toate cre9ele
existente Tnaceasta tara, la stat, indiferent de modalitatea Tncare ele sunt
organizate, ca sunt la directiile de asisten@ sociala, ca sunt la primarii, ca
sunt la oricare alte tipuri de forme se arondeaza unor gradini+ein vederea
constituirii unui sistem mai larg 9i mai coerent de cre9e, daca o sa va uitaji

la Bucuresti Tnacest moment o sa vedeti ca avem crese Ia o directie de
Tnvatamantla sectorul 1, o sa vedeti ca avem crese la Directia de Asistenta
Sociala la sectorul 2 9i 3, o sa vedeji ca avem alte direcjii separate la
sectorul 4 9i avem 9i aceste cre9e ale municipalitalii facute acum 10 ani
pentru un proiect european. Acest proiect de hotarare pe care noi iI
supunem aprobarii dumneavoastra este doar o prima etapa logistica de
(

care avem nevoie ca sa Tncepem negocierile, practic cu Inspectoratul
§colar al municipiului Bucure9ti pentru arondare, cre9ele pe care le avem
in acest moment, noi avem 11, pe lista dumneavoastra sunt doar 8 pentru

ca celelalte 3 sunt Tnimobile Tncare funcjioneaza 9i alte servicii, practic
aceste 8 crese vor trece, daca reu§im sa finalizam acest demers, in
subordinea Inspectoratului §colar al municipiului Bucure9ti, cea mai
importanta modificare nu este doar aceasta subordonare catre Inspectorat
ci faptul ca Inspectoratul, Ministerul Educajiei are aprobate de anul acesta

noi standarde de cost pentru serviciile pentru copii de

cre9a,
antepre9colara se numesc, prin care se va aloca suma de 15000 de RON

(

pentru fiecare copil Tnscrisin cre9a, este de 6 ori mai mult decat cheltuim
noi acum cu aceste crese si asta va Tnsemnao crestere a Tnvatamantului
acordat copila9ilor cei mai mici din Bucure9ti. Asta este principalul rr}otiv
pentru care ne dorim sa treaca Tn acest sistem c6erent de Tnva+amant9i
sa nu mai fie o cre§a una la asistenta sociala aici 9i acolo, toate sa fie pe
langa ni9te gradiniIe, a9a cum este normal. Dezvoltarea acestor cre9e s-

a Tntamplatla Bucure9ti la Direc{ia de asistenla sociala pentru ca
gradinitelenu au avut fonduri sau preocuparisau o strategiede a-9i
dezvolta grupe de cre9a Tnjurul lor 9i cea mai mare problema nu au avut
imobilele. Nu se va schimba nimic Tnactivitatea tor, adica ele raman cre§e,
doar ca cu o alocare financiara mai mare, daca nu reu§im 91Inspectoratul
nu este de acord Tnurma solicitarii pe care o facem prin Consiliul general,
vom fi obligati ca pana la finalul anului, daca vrem sa pastram aceste
cre9e, sa Ie dam personalitatejuridica ceea ce va semna o cre9tere a
costurilor pentru municipalitateenorma, efectiv nu merita pentru o cre9a
sa ii faci director, contabil 9ef, achizitor, jurist, personal de resurse urnane
9i a9a mai departe. Cam despre asta ar fi, nu 9tiu daca am reu9it sa va
raspund la toate Tntrebarile, daca mai sunt Tntrebari.
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Domnul Puscas lonel-presedintelecomisiei
Deci nu mai sunt Tntrebari,putem trece la vot.
Doamna Tanasoff Camelia –asistent comisie
Puteti vota

Cu 11 voturi pentru, 0 Tmpotrivi, 0 abjineri, proiectul a primit

aviz favorabil.

(

Domnul Puscas lonel-presedintele comisiei
Mul+umesc. Punctul 2 de pe ordinea de zi pentru noi, punctul 9 de
pe ordinea consiliului, Proiect de hotarare privind aprobarea
regulamentului cadru pentru Tnchirierea,prin licitajie publica, a spajiilor
disponibile situate in imobile ce au destinajie de Tnva+amant,aflate Tn
proprietatea publica a municipiului Bucure9ti 9i Tnadministrarea Consiliilor
Locale ale Sectoarelor 1 – 6
Aici nu 9tiu ce parere au colegii mei, din punctul meu de vedere, Tntradevar Primaria Capitalei este proprietar, primariile de sector

administreaza, 9colile gestioneaza aceste situa+iiprin consiliile lor de
adrninistrajie. Nu 9tiu de ce trebuie un asemenea proiect de hotarare ca
sa reglementeze aceste Tnchirieri, mai ales in ceea ce prive9te activita{ile
economice. Din proprie experienla activitalile astea economice prin 9coli
care nu au ca obiect de activitate activita li educative mai mult Tngreuneaza

viata 9colii decat o ajuta, acuma nu 9tiu, vreau sa aud 9i eu parerea
celorlalji colegi. Domnul Lixandru ca dumneavoastraaveti experienta
multi in domeniu, va rog.
(

Domnul consilier Lixandru lonel Florian
Da, este un regulament mult a9teptat, o data cu schimbarea Codului
administrativ, din cate 9tiu, s-a schimbat 9i procedura cu privire la calitatea
de atribuire a acestor spatii prin Tnchiriere,sunt 9coli care a9teapta de mult
reluarea procedurilor de Tnchiriere a spajiilor disponibile, mare parte sunt

sali de sport, dar sa nu uitam ca printre ele se numara91unitali de
Tnva+amantcare au spatii cu destinatie cantina 9colara .9i a9teapta sa
Tnchirieze din nou aceste spajii acolo pentru ca contractul de Tnchirierea
expirat, eu zic ca trebuie sa ii dam un aviz acestei hotarari 9i sa mearga
mai departe pentru ca sunt situatii 9i situajii, daca 9colile solicita acest
lucru Tnseamna ca 9tiu foarte bine cum T9i gestioneaza activitatea 9i T9i
cunosc foarte bine nevoile, deci nu §tiu daca este o chestie de business
pana la urma aici, cat prin aceste contracte de Tnchirierede cele mai multe
ori vi cumva 9i TnTntampinareanevoilor elevilor 9i parin+ilordin 9coala prin
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oferirea unor servicii, fie ca vorbim de Tnchiriereasalii de sport catre cluburi
care lucreaza cu copiii din 9coala, fie ca vorbim de Tnchirierepentru un
chiosc sau o cantina.
Doamna Tanasoff Camelia –asistent comisie

Ma scuzati,o avem alaturi de noi pe doamnaPer9unarude la
Direcjia Patrimoniu care poate sa va explice mai multe referitoare la acest
regulament, daca doriti.

Doamna Teodora Stoian – sef serviciu Serviciul Concesionari
Directia Patrimoniu
Buna ziua! Ma numesc Teodora Stoian, sunt sefa serviciului
concesionari 9i voi vorbi despre regulament, prin aprobarea acestui

(

regulamentse creeaza un cadru legal pentru Tnchiriereaprin licitajie
publica avand Tnvedere ca astazi, conform codului administrativ, acest
regulament la nivelul institu+iei noastre nu exista. Fiecare primarie de
sector care are in administrare unitati de Tnvatamantnu poate la momentul
acesta, conform nevoilor pe care 9coala Ie are, nu poate sa dea curs
propunerilor 9colilor respective, acest regulament este prevazut 9i Tn

Codul administrativ,respectaprevederilecoduluiadministrativ9i ale
legislajtei in vigoare.
Domnul Puscas lonel-pre9edintele comisiei
Dar de ce nu fac un asemenea regulament primariile?

(

Doamna Mariana Persunaru – director executiv Directia Patrimoniu

Buna dimineata!Mariana Per§unarueste numele meu, director
executiv la Directia Patrimoniu
Potrivit codului administrativ atribujia de Tnchiriere, aprobarea
Tnchirieriibunurilor proprietate publica sau privata a unitaIii administrativ
teritoriale o are doar Consiliul general conform articolul 129 din Codul
administrativ. Contractul de Tnchiriere poate fi Tncheiat 9i de catre
administrator conform 287 Tn baza unei proceduri, procedura care trebuie
aprobata de consiliul general, procedura care trebuie sa fie unitara la
nivelul municipiului Bucure9ti 9i toate celelalte 9i sectoarele care sunt
administratorii acestor bunuri 9i nu proprietarii sa urmeze procedura
procedura Consiliului general. Articolul 297 alineatul 2 prevede realizarea
acestei, necesitatea realizarii acestei proceduri, acestui regulament.
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Domnul Valentin Necula-secretarul comisiei
Doamna director se poate o Tntrebare?Referitor la punctul 1.5.2
Cerin+e prin calificare, oferta de participare trebuie sa cuprinda toate
documentatiile, documentele si informatiile si sunt enumerate, exista

posibilitatea ca in proiect sa se includa 9i trimiterea online acestor
documente, prin semnatura certificata? Totu9i este o perioada Tn
continuare dificila si voiam sa va Tntrebdaca ati luat Tncalcul, daca exista
ceva care ne opre9te sa dam aceasta optiune la cei care doresc?
Doamna Mariana Persunaru – director executiv Directia Patrimoniu
Putem introduce aceasta propunere 9i este foarte buna, mai ales in
perioada 9i Tnsituatia actuala.
(

Domnul Valentin Necula-secretarul comisiei

Da, trebuie sa ne asiguram totu9i ca 9colile gasesc un mecanism
poate tot prin regulament prin care sa confirme primirea celor care trimit
online, adica sa nu apara discutii apoi ca cei care au trimis online de fapt

nu au ajuns documentele sau alte probleme, dar asta tine de
administratorul unita+iisa regleze.
A doua Tntrebare,toate actele care sunt cerute aici, banuiesc ca sunt
conform legislajiei, adica avem cum sa debirocratizam un pic? Sunt foarte
multe documente care, in general, ele sunt cerute cam peste tot.
Doamna Teodora Stoian – sef serviciu Serviciul Concesionari,

(

Directia Patrimoniu
Ele chiar sunt conform legisla+iei,din pacate.
Doamna Mariana Persunaru – director executiv Directia Patrimoniu

Avand Tnvedere ca la nivelul Municipiului Bucure9tinu a foBt un
astfel de regulament pana Ia data prezentei, va daji seama ca am Tncercat
sa privim 9i catre alte UAT uri mai mari, Timi9oara, Cluj, Oradea, Arad, 9i
regulamentul Tn spiritul acesta, raportat, adevarat, la specificul
administra+iet Municipiului Bucure9ti, dar ca 9i baza de inspirajie.
Domnul Valentin Necula-secretarul comisiei
Bine, regulamentul poate fi Tmbunata{itin Hmp, vom vedea ce se
Tntampla. Multumesc.
Doamna Mariana Persunaru – director executiv Directia Patrimoniu
§i mai este un amendament, care este aprobat de Primarul general,
urmare discutiilor 9i cu alti consilieri, colegi de-ai dumneavoastra, domnul
Covaci, am considerat ca ar putea fi bune urmatoarele amendamente:
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adica la punctul 1.4 sa introducemurmatoareafraza: administratorulare
obligatia de a transmite Municipiului Bucure9ti situajia chiriilor virate Tn
contul municipiului Bucure9ti Tn baza contractelor de TnchiriereTncheiate
conform tabelului anexa la prezenta hotarare. De ce am formulat 9i s-a
ajuns la concluzia asta Tntrucateste un tabel anexa, virarea sumelor de
bani de catre sectoare se face fara, a9a au spus colegii de la Venituri de
la Economica, 9i ei 9tiu asta, o suma globala, Hra a fi diferen+iat,defalcat,

din ce provin aceste chirii, ce feI de venituri sunt 9i atunci ca
municipalitateasa poata sa aiba un control asupra, o verificare asupra
acestora am propus acest regulament care lunar cand se transfera banii

sa fie Tntr un tabel, sa fie conform unui tabel care arata ca sunt surne
provenite din Tnchirieriledin unitalile de Tnvalamant.
Domnul Valentin Necula-secretarul comisiei
(

Foartebun. Mai am gi eu o Tntrebare,
va rog, faptulca in
regulamentul Tn sine nu este mentionata durata, dar totu9i este o anexa
care contine contractul de Tnchirierecare stipuleaza un an de zile obliga

administratorul sa mentina acea perioada sau poate pur 9i simplu sa
modifice contractul de Tnchiriere, sa treaca 5 ani, 3 ani?

(

Doamna Mariana Persunaru – director executiv Directia Patrimoniu
Un an, vom completa Tnregulament, 9i cu durata. Durata este de 1
an cu posibilitatea de prelungire pentru inca 1 an. Aceasta perioada a fost
stabilita 9i ca urmare a discutiilor 9i cu colegii de la Juridic care au luat in
calcul §i au zis sa se ia in calcul anul 9colar cu posibilitatea de o prelungire.
Si mai avem un amendament, la pagina 10, in sensul: Tntermen de 15 zile
de la data semnarii. la 1.8 Semnarea contractului, in termen de 15 zile de
la data semnarii 9i Tnregistrariicontractului de Tnchiriere,administratorul
va transmite o copie a contractului de Tnchiriere municipiului Bucure9ti
pentru luare la cuno9tinla 9i pentru urmarirea de catre Directia Venituri a
Tncasarilor exacte din aceste chirii.
Domnul consilier Lixandru lonel Florian
Ar fi bine sa mentionam si in format electronic.
Doamna consilier Davidescu Mariana Monica
Daca se poate a9 avea 9i eu ceva de adaugat, eu TntrebTncalitate
de parinte care sunt garantiile ca in chio9curile, cet mai multi vor dori sa
faca chio9curi, unii vor se vor gandi la sanatatea copiilor 9i cel mai probabil
poate daca au 9i spatiu vor face o cantina 9i Ie vor da mancare buna? Care
este garantia ca ace9ti copii nu vor manca la preturi de 100 de ori mai mari

decat sandvi9uldin colt pentru ca, din nefericire, eu am observat ca in
chio9curile din incinta 9colilor o pungulila de pufuleti care costa 2 RON,
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poate chiar mai putin, la orice mare retailer, acolo este de trei ori mai mult.
Mie mi se pare ca se da mana libera unor comercianli sa T9ipuna ce feI

de preturi vor ei pe baza unor bieti copii 9i va daji seama ca poate unii
parinti au bani sa Ie dea un 10 RON zilnic 9i sa T9icumpere o punga de
pufuleti sau ce vor lei acolo, dar sunt alti copii care nu au ace9ti bani 9i vor
deveni frustrati ca ei nu pot sa T9icumpere de la chio9cul din incinta 9colii
un biscuite sau un suculet sau ce vor ei sa T9icumpere. Mie mi se pare ca
daca daca tot vrem sa Ie dam voie, trebuie sa le reglementam ni9te prejuri

care sa nu fie cu nicio centima mai mari decat ce se gase9teIa Mega
Image, Profi sau celelalte magazine care Tnconjoara9coala, pentru ca 9titi
bine ca nu exista nicio 9coala fara un magazin langa, pe de o parte. Pe de
alta parte ce garantie am eu ca parinte ca in salile de sport, cele mai multe
spatii de Tnchiriatsunt salile de sport, nu vor intra la ore nepotrivite nigte
cluburi cu ni9te persoane mai dubioase, ca sa spun pe Tnjeles,9i care vor
(

folosi un limbaj nepotrivit, vor urla, vor da un exemplu de educa+ie
nepotrivit copiilor, de unde avem noi aceste garanjii ca la licitajie se poate
prezenta oricine?
Domnul Pusca9 lonel-pre9edintele comisiei
Doamna Monica Davidescu nu §tiu cum se face, dar aveti perfecta
dreptate. Eu din experienta, personal pot sa va spun ca in ceea ce prive9te
activitatile economice cu toate demersurile, Tncercarile,de a i obliga pe cei
care desfa9urau activitati economice comerciale sa nu vanda guma, sa nu
vanda produse interzise, ca nu poli vinde orice Tn9coala, cu toate acestea

am ajuns Tn situajii chiar hilare Tn care vanzatorul Tlfenta pe patron 9i
vindea ce vroia eI, adica devine pentru 9coala o obligatie sa verifice tot
timpul, o treaba Tn plus, pe cei care vand. Asta e un domeniu foarte
(

interesant 9i anume ca pe de o parte activitatea asta trebuie gestionata de
9coala, apoi mai este o problema 98anume ca cumpararea asta de tot felul

de produse, va spun, provoaca din punct de vedere administrativ o
nebunie, adica mananca pufuleti pe uncle apuca, ce fac, pe unde arunca,
va spun ca administrativ se Tngrije9tefoarte greu spa+iul9i asta in condijiile
in care 9coala, ganditi-va stau copii pana Ia 12 9i de la 12 vin altii Tntr o
scoala murdara, deci administrativ lucrurile se gestioneaza foarte greu pe
segmentul acesta, cu aceste chio9curi, deci punctul asta de vedere pe

segmentulTnchirierii
economicemie mi se pare gre9it. 2. in ceea ce
prive§te salile de sport, da vin 9i li fac program pana Ia 11:00, bun, dar
eu ca director, eu am ore cu copii acolo, fiecare parinte, dumneavoastra,
eu, toIi de aici dorim ca la ora 8:00 sala sa fie curata, lor nu le pasa, ei fac

program pur 9i simplu ca 9i cum ar fi un tramvai, un tren care ala
funcjioneaza de la sine 91lucrurile se produc, nu este a9a, sala trebuie
aerisita, sala trebuie curatata, trebuie Tngrijitaca a doua zi dimineala copiii
sa intre Tn curajenie acolo 9i sa Ii se asigure confortul maxim pentru a
8
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desfa9ura orele Tndeplina siguran{a 9i mai ales in deplina curajenie pentru

ca sportul, pana la urma, este un act al curateniei supreme, 9tili la sport
se spala oamenii mai mult decat Tngeneral 9i se Tngrijescmai mult decat
o fac in mod obisnuit, ce sa va zic, eu cred ca ar fi bine venite aceste
Tnchirieristrict pentru activitati educative care in oferta 9colii ar veni ca un
supliment, o robotica, un curs de nu 9tiu ce, eu a9a a9 vedea aceste
Tnchirieri, dar nu Tnchirierii, cum sa va spun, pana la urma 9colile,

performanta
lor se masoara9i prinfaptulca administrativ
9tiu sa se

gestioneze, sa aduca bani, cred ca ar trebui sa ne straduim ca 9colilor sa
le dam libertatea sa se gestioneze mai bine 9i mai mult, sa aiba

posibilitateasa aiba bugetele lor 9i din ceea ce trebuie sa faca. De ce

trebuie sa Tnchiriezidaca ai cantina cuiva sa faca mancare? Dar ce scoala
nu stie sa aiba un bucatar sa isi faca mancarea care se doreste, sa aiba

un control asupraceea ce se Tntamplaacolo? Deci lucrurile nu sunt ok,

(

din punctul meu de vedere ca director, care am fost 15 ani 9i chiar m am

implicat 9i chiar am facut o 9coala de succes 9i am adus o de la 500 de
copii Ia 1200 9i cred ca se va duce 9i mai sus, eu vad lucrurile altfel, aceste
Tnchirieri ,nu 9tiu, ajung, 9titi cum e, sa avem aragaz acasa 9i noi sa nu-I
putem folosi, sa-I foloseasca doar vecinul, daca-I inchiriem, adica e un pic
penibila situaIia, din punctul meu de vedere nu este ok, 9coala trebui9 sa
He a scolii, a profesorilor de acolo, a elevilor de acolo, deschidem curjile
§colilor, deschidem nu §tiu ce, Ie deschidem pe toate, dar numai pe copii
scolii nu i tinem acolo. Pe copii Ia 12 Titrimitem acasa, pe profesori tot a9a
Titrimitem acasa ca n-au unde sa stea §i apa mai departe.

NoiTnchiriem,
ce sa Tnchiriem
pentruca in momentul
de fata ar

(

trebuie suplimentat spatiul 9colar 100% ca sa ajungem Ia un Tnva+arnant
cat de cat normal, adica sa putem sa zicem gata avem ce ne trebuie de
aici Tncolone ocupam de educatie. Suntem Tngramadiji,uitali sunt 9coli Tn
trei ture, cred ca se trece 9i Tnpatru.
Doamna consilier Davidescu Mariana Monica
Atunci propunerea mea este sa ramanem Tn discutie cu acest
protect, sa nu iI trecem pe ordinea de zi 9i sa-I reglementamTn a9a feI
Tncatdaca e sa dam mana libera 9colilor atunci Tnaceste spatii pe care
scolile considera ca Ie are libere, cu toate ca fetita mea Tntr-adevarTnvata
in schimbul trei ca nu mai are Ioc in §coala, eu a9 zice sa reglementam
acest proiect, sa iI facem altfel 9i fiecare 9coala sa aduca doar un nou
proiect educational,ca sunt cursuri, cum ati spus, de roboticasau ca e o
librarie, ca ace§ti copii sa Tnvetesa mai puna mana pe o carte pentru ca
sunt tot timpul Tn online, au uitat cum se mai rasfoie9te o carte 9i sa faca

ceva Tntr-adevarpentru ei, iar eu nu sunt deloc de acord cu aceste
chi09curi Tncurte, in primul rand, lasati mizeria care se lasa Tnurma lor,

ca asta e de la sine in+eles,in primul rand pentru prejurile absolut
9

exorbitante pe care Ie au ace9ti comercianji in curjile 9colilor, peste
puterea parinjilor.
Domnul Valentin Necula-secretarul comisiei

Am o Tntrebare,eu m-am uitat totu9i pe spatii,sunt cativa metri
patrati pe fiecare, m-am uitat la cele de la sectorul 1 ca exista 9i acel
proiect, nu este vorba de ni9te spatii de dimensiunea unei sali in care am
putea pune elevi, sunt ni9te spaIii care in momentul de faIa fie nu sunt
folosite pentru ca ele sunt in Cartea funciara Tncadrateca.. . ,
Doamna consilier Davidescu Mariana Monica
Nu Tnseamnaca aducem tot soiul de chestii, guma, nici macar nu au
copiii voie, 9i ei vor manca nonstop.

(

Domnul Valentin Necula-secretarul comisiei
E la alegerea administratorului ce vin acolo, daca directorul este
cineva care vrea sa fie respectiva licitatie, sa aiba un subiect, eu ce voiam
sa va spun ca sunt de acord cu dumneavoastra, dar 9i libraria este spajiu
comercial, nu putem sa definim spajiu comercial pentru librarii.
Doamna Mariana Persunaru – director executiv Directia Patrimoniu

Nu se da mana libera §colilor 9i sectoarelor pentru ca municipiul
Bucure9tieste cel care prin CGMB, prin dumneavoastra,este cel care
aproba listele 9i cu destinajiile 9i aveti posibilitatea sa interveniji asupra
listelor 9i propunerilor.
(

Domnul Puscas lonel-pre9edintele comisiei
Doamna, haideti n-are rost sa mai discutam pe subiectul asta, nu
9colile, se vor face presiuni pe 9coli, nu vreau sa va spun de cate ori prin
2007, 8,9,10, veneau de la primaria generala sa Tnchiriezspatii.
Domnul consilier Lixandru lonel Florian

sa nu generalizam,aceste spatii despre care vorbim sunt spajii

excedentarecare sunt scoase spre Tnchirierede catre consiliile de
administratie ale unitatilor de TnvatamantTn urma unei analize, daca au

sau nu au un spatiuexcedentar.Nu este o chestiegenerala, nu se
intampla Tntoate 9colile, daca consiliul de administrajie considera ca are
spatiu excedentar propune spre Tnchirierespatiul respectiv, bineTnjelesca

T9iasuma toate responsabilitatile,deci nu se TntamplaTntoate 9colile.
Apropo de cantina, cand spuneji dumneavoastrade ce nu face 9coala
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cantina, pai cum sa faca 9coala ca ea nu are cu cine se organiza, eu vi
spun din experientamea de director, am scos la licitajie spatiul care era
cantina 9i am asigurat copiilor 9i parinjilor accesulIa o masacalda, deci
sunt situa+ii9i situa+ii,nu generalizam9i Ia feI cu chio9curile, sunt poate
20% din 9coli care au scoase pentru a organiza activitatea. Este nevoie
de acest regulament sa existe, ce se Tntampladupa, a9a cum a spus 9i
doamna Per9unaru, avem posibilitatea sa intervenim pe listele pe care le
primim de la sectoare, acolo putem vedea punctual pentru ce sunt scoase
la licitajie spa+iilerespective . va muljumesc!

Domnulconsilier Riflu Andrei Daniel
Doua lucruri doresc sa adaug 9i eu, primul aspectul menjionat de
doamna Davidescu cu privire la preturi, mi se pare unul relevant 9i trebuie
sa vedem Tnce masura putem noi sa stabilim o anumita plaja Tncare sa
se situeze aceste preturi ca sa nu intram Tn probleme de concurenla sau
de interventie Tn activitatea economica a celor care vor Tnchiria aceste
spatii, dar e un lucru pe care TIvom analiza 9i putem sa modificam ulterior
regulamentul9i al doilea lucru, a9a cum a spus 9i domnul Lixandru,
responsabilitateapentru buna desfa9urare a activitatilor, a spatiilor care
vor fi Tnchiriateeste Tmparjita, noi Consiliul general stabilim un cadru,
consiliile de administratie. scoala stabileste anumite conditii la randul lor
pe care trebuie dupa aceea sa le urmareasca astfel Tncatchiria9ul sa le
respecte, dar noi oferim acum un cadru pentru ca 9coala, in anumite spajii,
care a9a cum spunea domnul Necula, sunt improprii altor activitali
didactice de exemplu pot fi Tnchiriate 9i 9coala poate obtine ni9te venituri
suplimentare pe care dupa aceea sa le investeasca Tneduca+iaelevilor 9i
In Tntre+inerearestului facilitalilor din 9coala respectiva.

(

(

Domnul consilier Lixandru lonel Florian

Veniturile din Tnchirieremerg integral la stat, 9coala nu are niciun
avantaj comercial, 100% din chirii merg la DITL, 9coala doar vine 9i ofera
ni9te servicii suplimentare, pana acum ramaneau 50% , acum chiriile merg
la DITL
Domnul Puscas lonel-presedintele comisiei
Decl scoala se Tncarcacu niste activitati din care are sau nu are, mai
bine 9i Ie ar face ea. va rog, procedura de vot!
Doamna Tanasoff Camelia –asistent comisie

Cu 8 voturi pentru, 2 Tmpotriva, 1 abjinere, proiectul a primit
aviz favorabil.
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Domnul Pu9ca9 lonel-pre9edintele comisiei

Punctul 16 - Proiect de hotarare privind transmiterea de catre
Municipiul Bucure9ti a documentajiei tehnico – economice aferenta Scolii
Gimnaziale nr. 149, situata Tn Aleea Perisoru, nr. 4, Consiliului Local
Sector 3, in vederea finalizarii lucrarilor
Din punctul meu de vedere este o masura buna, nu stiu daca vor sa
comentezecolegii ceva.
Doamna Tanasoff Camelia –asistent comisie
Votaji, va rog.

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

Domnul Pu9ca9 lonel-pre9edintelecomisiei
Pi ultimul punct de pe ordinea de zi - Proiect de hotarare privind
aprobarea listei spajiilor temporar disponibile din incinta unitatilor de
Tnvatamant preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 1, aflate Tn
administrarea

Consiliului

Local al Sectorului

1, in vederea

Tnchirierii

Cumva se leaga de primul subiect, discujiile au cam avut Ioc pe marginea
acestora.

Domnul consilier Lixandru lonel Florian

Eu nu am sa votez pentru ca prima pozitie din lista, daca o sa vi
uitati, este 9coala unde eu sunt director 9i nu vreau sa apara un conflict
de interese. Este o lista data Tnainteca eu sa ocup aceasta functie Pi atunci
zic ca nu este corect sa votez.
(

Doamna Tanasoff Camelia –asistent comisie
Doamna Lipa, domnul Rigu. Doamna Lipa.

Doamna consilier Lipi Elisabeta
Daci ma auziti, ma abtin.
Doamna Tanasoff Camelia –asistent comisie
Da, va auzim. Am notat

Cu 8 voturi pentru, 0 Tmpotriva,2 abjineri, proiectul a primit aviz

favorabil.1

=Doamna Lipa Elisabeta, consilier general, a mentionat expres ca voteaza “abtinere”
avand Tnvedere ca sistemul de vot nu i-a Tnregistrat opjiunea de vot.
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Domnul Puscas lonel-pre9edintele comisiei
Cu acest proiect ordinea de zi s-a epuizat, va muljumesc, va urez o
zi frumoasa si sa ne vedem cu bine la sedinta.
La revedere!

Sedinta comisiei s-a TncheiatIa ora 09:41.

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