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

de 23 noiembrie 2021, ora 11 :00

1. PRE§EDINTE- PU§CA§ IONEL -prezent

2. SECRETAR -NECULA VALENTIN – prezent

3. MELCIU FLORIN – absent

4. NICOLAIE GEORGE – prezent

(

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13

CANTEA IULIANA-ROXANA - prezent

RAU GABRIEL – prezent

RIGU ANDREI-DANIEL – prezent

PODAR MARIAN – VASILE- prezent

LIXANDRU IONEL – FLORIAN- prezent

DOICIN CRISTIAN – VASILE- absent

GHERGHICEANU FLORENTINA- absent

DAVIDESCU MARIANA - MONICA – prezent

r

(

§edinta comisiei s-a tinut online in conformitate cu prevederile
HCGMB nr.94/2020.

Domnul Pusca9 lonel-pre9edintele comisiei
sarut mana! Buna ziua, bine ati venit la §edinta comisiei de

Tnvatamant 9i tineret convocata pentru astazi Ia 9:00, dar am modificat –o
la 11:00 din motive personale, mai bine zis medicale, prin urmare va 9i
cer scuze cu ocazia asta. Pe ordinea de zi avem doua proiecte care se
afla Ia punctul 19 9i la punctul 20, probabil Ie ati lecturat deja, aji vazut
despre ce este vorba. La punctul 19 este un Proiect de hotarare pentru
modificarea Hotararii C.G.M.B. nr. 343/26.06.2019 privind
declan9area procedurilor de expropriere pentru imobilul teren
proprietate privati in suprafa@ de 367 mp de la adresa strada
Pridvorului nr. 2, sector 4, nr. cadastral 212343, situat pe
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amplasamentul lucrarii de utilitate publica "Reconversie funcjionala
§coala 100 situata Tn Calea vacare9ti nr. 296, sector 4" gi a Hotararii
C.G.M.B. nr. 19/29.01.2020 privind declan9area procedurilor de
expropriere pentru imobilul teren proprietate privata Tn suprafa@ de
136 mp de la strada Pridvorului nr. 4, sector 4, nr. cadastral 222111
9i pentru imobilul teren proprietate privata in suprafa$ de 120 mp de
la strada Pridvorului nr. 6, sector 4, nr. cadastral 210130 situate pe
amplasamentul lucrarii de utilitate publica “Reconversie funcjionala
§coala 100 situata in Calea Vicire9ti nr. 296, sector 4”, in vederea
continuarii procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate
privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publici
“Reconversie functionala Scoala 100 situata Tn Calea vacaresti nr.
296, sector 4. Acesta este proiectul, nu 9tiu daca sunt discutii, este clar,
acolo se face o expropriere Tn interesul extinderii unitalii 9colare respective
care, practic, are nevoie de a9a ceva, Tn momentul de fag, practic,
functioneaza, din cate Tmi aduc eu aminte, sub efective, are nevoie de o
largire a spa+iilor necesare, nu neaparat pentru a trece Tntr-o activitate cu
efective, in condijiile legii, cat pentru a raspunde solicitarilor venite din
partea parintilor la Tnscrierea Tn Tnvatamant Tntr-un numar foarte mare. Nu
9tiu daca sunt discujii, va rog, in principiu eu va propun votarea acestui
proiect

(

Doamna consilier Davidescu Mariana Monica
Eu a9 vrea sa Tntreb ce se expropriaza? O cladire sau un teren?

(

Doamna Veronica Halipa – sef birou Biroul Exproprieri, Directia
Patrimoniu

Se expropriaza teren, doamna.

Doamna consilier Davidescu Mariana Monica

qi face parte din patrimoniu sau sunt proprietali private?

Doamna Veronica Halipa – sef birou Biroul Exproprieri, Direcjia
Patrimoniu

Sunt proprietati particulare, sunt terenuri, iar banii, contravaloarea
despagubirilor vin de la sectorul 4.
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Doamna consilier Davidescu Mariana Monica
Am Tnteles, aceasta hotarare a mai fost o data, in 2019, dupa cum

reiese acolo, nu injeleg de ce revenim asupra ei 9i care a fost problema,
atata vreau sa injeleg ca in rest sunt de acord pentru 9coala.

Doamna Veronica Halipa – sef birou Biroul Exproprieri, Direc jia
Patrimon iu

Nu este o problema, Legea 255/2010 a exproprierilor spune ca este
necesara reevaluare cat mai apropiata la momentul exproprierii, ori in
2019 s-au dat aceste hotarari de consiliu, iar sectorul 4 care achita
despagubirile nu a avut, probabil, posibilitatea financiara la acel moment
sa poata sa consemneze banii, 9i acum pentru ca se pare ca sunt in
situajia in care pot 91 sigur o vor face se face reevaluare Ia 2021. Mai mult
decat atata e vorba de 3 imobile, nr.2, 4 si 6, situate in str. Pridvorului, au
fost 2 hotarari de expropriere de la sectorul 4 solicitari, pentru Pridvorului
2 9i inca una pentru Pridvorului 4 9i 6, iar acum Pridvorului 4 9i 6 s-au
unificat, practic Tnglobam 2 hotarari Tntr-una singura.

(

Doamna consilier Davidescu Mariana Monica
Mul{umesc tare mult pentru lamurire.

Domnul Pusca9 lonel-pre9edintele comisiei
§i eu va multumesc, mai sunt alte intervenjii? Nu mai sunt, va rog

sa supunem Ia vot acest proiect, tehnicul lansaji procedura sau aplicajia
de votare!(

Doamna Tanasoff Camelia –asistent comisie
A votat toata lumea, cu 10 voturi pentru, 0 impotriva, 0 abjineri,

proiectul a prim it aviz favorabil.

Domnul Puscas lonel-presedintele comisiei
va muljumesc! Punctul 20 de pe ordinea de zi, punctul 2 al nostru,

Proiect de hotirare privind Tmputernicirea expresi a Consiliului
Local al Sectorului 5 de a hotari cu privire la infiinjarea Direcjiei de
Administrare a Unitalilor de 'invalamant Sector 5, institujie publica de
interes local in subordinea Consiliului Local Sector 5

Din cate fmi aduc eu aminte noi am mai discutat o data acest proiect,
mi se pare ca, daca nu gre9esc, am reu9it atunci sa Ti dam aviz pozitiv,
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dar pentru a nu avea nicio, cum sa spun eu, obiecjie legata de acest
proiect, am zis sa-I discutam din nou 9i vreau sa vi fac o precizare ca
demersull, din punctul meu de vedere, demersul sectorului 5 este unul
foarte bine justificat, cel putin teoretic, practic nu 9tiu cum se va
implementa deoarece atata timp cat primaria este ordonator principal de
credite, iar 9coala este ordonator ter+iar, veriga necesara unei bune
functionari a administrarii unitatilor scolare Tn sectorul 5 este data de o

asemenea institutie care, practic, ar veni sa faca legatura Tntre ordonatorul
principal, care are 9i a9a o mul+ime de alte probleme 9i ordonatorul terjiar
respectiv unitatea 9colara, prin urmare, din punctul meu de vedere,
financiar vorbind, administrativ, cred ca este un demers necesar si cred
ca va fi de succes, asta depinde de cat va reu9i primaria sa implementeze
9i sa organizeze lucrurile, dar teoretic, cel putin, acest lucru se justifica.
Prin urmare eu, cum sa spun, dand credibilitate primariei ca face ce
trebuie Tn interesul cetatenilor, va propun votarea acestui proiect de pe
ordinea de zi. Daca sunt discu+ii? va rog!

(

Domnul consilier Riqu Andrei Daniel
A9a cum foarte bine aji constatat am mai avut acest proiect pe

ordinea de zi a comisiei, mai mult decat atat acest proiect a mai fost Tn
9edinta Consiliului general 9i a fost respins acolo. Dupa cum puteji vedea
in documentajia ata9ata proiectului, exista deja avizul comisiei de
Tnvalamant, exista 9i avizul comisiei juridice, din punct de vedere formal
nu mai este necesar inca un aviz, de vreme ce a fost dat deja primul aviz
9i are documenta+ia necesara pentru a ajunge pe ordinea de zi a 9edin+ei
Consiliului general. A9a ca eu v-a9 sugera, domnule pre9edinte, sa nu mai
dam un vot pe acest proiect, a fost deja exprimat, e proiectul identic.

(

Domnul Pu9ca9 lonel-presedintele comisiei
Daca nu sunt obiecjii 9i nu dore9te cineva Tn mod expres, eu nu am

nicio dorinta sa resupun ta vot proiectul, mai ales ca nu vreau sa fmi
schimb punctul de vedere 9i votul anterior, am fost pentru aceea9i pozitie,
prin urmare daca nu dore9te nimeni sa aiba un alt punct de vedere, eu nu
am nicio problema sa pastram avizul anterior.

Domnul consilier Ri(lu Andrei Daniel
Da, bineTnjeles, daca cineva vrea sa-9i schimbe votul sa spuna, dar

altfel

4



Domnul Pu9ca9 lonel-pre9edintele comisiei
Asta am 9i spus, sa schimbe daca dore9te prin supunere la vot,

bineTnjeles, nu garantam ca se va 9i schimba, daca nu sa lasam avizul
anterior.

Domnul consilier Nicolaie George
De ce totu9i l-au pus pe comisie astazi daca avea vot anterior? Adica

DATJ uI are ceva sa ne zica Tn mod explicit pentru aceasta resupunere la
vot?

Domnul Puscas lonel-presedintele comisiei
Tocmai pentru a da 9ansa, daca cineva vede altfel lucrurile, sa

reanalizam proiectul. Daca Tntre timp s-au acumulat informajii noi, mai ales
plecand de la faptul ca a fost respins data trecuta.

(

Doamna consilier Davidescu Mariana Monica

lertati-ma, domnule pre9edinte, data trecuta nu 9tiu daca a fost
respins sau a fost pur 9i simplu scos de pe ordinea de zi.

Domnul Puscas lonel-presedintele comisiei
Da, a fost scos de pe ordinea de zi, muljumesc.

Doamna consilier Davidescu Mariana Monica
A fost scos de pe ordinea de zi, deci eI nu a primit un vot negativ Tn

consiliu, a fost scos de pe ordinea de zi 9i ma Tntrebam daca eI a fost
Tmbunatalit sau i s-a adus vreo modificare asupra conjinutului?(

Domnul Puscas lonel-pre9edintele comisiei
Nu, proiectul a fost bun 9i atunci doar ca s a considerat la momentul

respectiv ca mai necesita sa se clarifice unii colegi.

Domnul consilier Lixandru lonel Florian
Tmi permiteti 9i mie, va rog? cata vreme acest punct a fost supus

dezbaterii 9i avizarii comisiei din care noi facem parte, consider ca este
normal sa-I supunem din nou la vot.

Domnul Puscas lonel-presedintele comisiei
Facem a9a, domnul Lixandru, TI supunem la vot. Bun, 9tim toli

despre ce este vorba, eu am avut o interventie pe marginea acestui punct,
va rog tehnicul supuneti la vot proiectul.
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Doamna Tanasoff Camelia –asistent comisie
Conform fi9ei de vot avem 5 voturi pentru, 0 impotriva, 5

abjineri, deci proiectul a primit aviz nefavorabil.

Domnul consilier Lixandru lonel Florian
Foarte interesant avand Tn vedere situatia de data trecuta, ’Fnseamna

ca cineva 9i-a schimbat pozijia.

Domnul Pu9ca9 lonel-pre9edintele comisiei
Din pacate eu eram un susjinator al acestui proiect pentru ca

consider necesara o asemenea institutie la nivelul sectorului.

(

Domnul consilier Lixandru lonel Florian
Si eu la feI. avand Tn vedere interventia mea de data trecuta, eu am

sustinut necesitatea unei asemenea structuri. Apare ca suntem 9 membri
conectati Tn acest moment, de ce sunt 5 cu 5?

Domnul Pu9ca9 lonel-pre9edintele comisiei
Eu nu pot sa urmaresc, nu-mi dau seama pe telefon.

Doamna Tanasoff Camelia –asistent comisie
E posibil ca dupa vot sa fi ie9it cineva, dar la vot au fost 5 cu 5. O

secunda. Imediat. Conform fisei de vot a votat toata lumea, am avut 10
prezenti, deci doamna Davidescu a votat, domnul Rau a votat, domnul
George Nicolaie a votat, Podar Marian a votat, Rigu a votat, domnul
Necula a votat, Lixandru a votat, Lipa a votat, Cantea a votat, Pu9ca9 a
votat, deci avem 10.(

Domnul consilier Lixandru lonel Florian
Doamna Cantea a parasit a9a repede 9edinta?

Doamna Tanasoff Camelia –asistent comisie
Da, s-a deconectat, nu 9tiu ce s-a Tntamplat. Decl a votat 9i a parasit

sedinta doamna Cantea.

Domnul consilier Rigu Andrei Daniel
Doamna Cantea a votat abtinere si la avizul anterior, nu cred ca

acolo este problema.
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Domnul consilier Lixandru lonel Florian
Era vorba de numaratoare ca nu ieseau 10, nu votul doamnei ci

faptul ca a votat 9i a ie9it.

Domnul consilier Riqu Andrei Daniel
Ar trebui sa fie luat Tn considerare, avizul este nefavorabil asa cum

data trecuta avizul a fost favorabil, mergem mai departe.

Domnul Pu9cas lonel-presedintele comisiei
Eu va mul+umesc, va urez o zi frumoasa, activitate placuta Tn

continuare!

(

Sedinta comisiei s-a Tncheiat Ia ora 11:30

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

PUSC
SECRETAR

NECULA VALENTIN


