Proces-verbal
TncheiatTn sedinta Comisiei de Tnvatamantsi tineret din data
de 24 februarie 2022, ora 16:00

1.

PRE§EDINTE- RIGU ANDREI-DANIEL -prezent

2.

SECRETAR -NECULA VALENTIN - prezent

3.

MELCIUFLORIN– absent

4.

CANTEAIULIANA-ROXANA
- prezent

5.

H>

6.

.NICOLAIEGEORGE– prezent

7.

PODARMARIAN– VASILE-prezent

8.

DOICIN CRISTIAN -' VASILE- prezent

9.

GHERGHICEANU FLORENTINA- prezent

10.

DAVIDESCU MARIANA - MONICA -. prezent

(

11.

)

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

(

Domnul NECULA VALENTIN – secretarul comisiei
Avem pe ordinea de zi doua puncte, primul va fi alegerea
pre9edinteluicomisiei 9i al doilea va fi dezbaterea mai multor propuneri
pentru proiectele de hotarare de pe ordinea suplimentara referitoare la
desemnarea reprezentanjilor Consiliului General al municipiului Bucure9ti
ca membrii Tnconsiliile de administrajie a unei liste mai mari de unitati de
in vatamant
A9 propune sa Tncepemcu punctul 1, ulterior pre9edintele ales va
prezenta la celalalt punct, in ordine, proiectele de hotarare. Deci alegerea
pre9edintelui de comisie, va rog propuneri.

Domnulconsilier NICOLAIEGEORGE
Buna ziua, George Nicolaie sunt, TIpropun pe domnul Gabriel Rau,
daca este de acord sa preia pre9edenjia comisiei.
1

Domnul consilier RAU GABRIEL
va mul+umesc frumos pentru propunere, dar nu pot onora
propunerea dumneavoastra, va muljumesc foarte frumos.
Domnul consilier NICOLAIE GEORGE
Atunci poate doamna Roxana Cantea?
Doamna consilier DAVIDESCU MONICA MARIANA
Buna ziua! A9 avea 9i eu o propunere, daca se poate. A9 propune o
pe doamna Florentina Gherghiceanu, daca este de acord.
Domnul consilier RIGU ANDREI DANIEL
Vorbim aici de pre9eden+iacomisiei pentru aceasta 9edinP, corect?

(

Domnul NECULA VALENTIN – secretarul comisiei
Da, pentru 9edinji, a9a era pe ordinea de zi, din cate Tmiamintesc.
Domnul consitier RIGU ANDREI DANIEL
Bun, sunt 2 propuneri, din cate vad, doamna Cantea 9i doamna
Gherghiceanu.
Domnul NECULA VALENTIN – secretarul comisiei
Mai sunt alte propuneri? Avem 2 propuneri pentru pre9edintele
comisiei, daca nu mai sunt alte propuneri, va trebui sa le votam pe rand.

(

Doamna consilier CANTEA IULIANA ROXANA
Ma scuzaji, va trebui sa refuz propunerea deoarece nu am in fata
acum proiectele 9i nu pot sa onorez aceasta propunere, dar ii muljurnesc
colegului.
Domnul consilier NICOLAIE GEORGE
Bun, in acest caz avem o singura propunere, haideti sa mergem mai
departe, va rog.
Domnul NECULA VALENTIN – secretarul comisiei
Staji o secunda, a9 dori 9i eu sa propun pe cineva, daca se poate,
in calitate de secretar, I-a9 propune pe domnut Rigu Tncazul acesta, daca
este de acord
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Domnul consilier RIGUANDREI DANIEL
Da sunt.
Domnul NECULA VALENTIN – secretarul comisiei
Mul{umesc frumos. va rog sa puneji in ordinea Tn care au fost
propuse, doamna Gherghiceanu, ulterior domnul Rigu.

DoamnaTanasoffCamelia-asistentcomisie
Puteji vota pentru prima propunere, doamna Gherghiceanu sa fie
pre9edintelecomisiei pentru 9edin+ade astazi.
Doamna consilier CANTEA IULIANA ROXANA
Abtinere.

(
Domnul consilier NICOLAIE GEORGE
Abtinere.

Doamna consilier LIPA ELISABETA

Pentru.
Domnul consilier RAU GABRIEL
Abtinere.

Domnul NECULA VALENTIN – secretarul comisiei
Abtinere.

(

DoamnaTanasoff Camelia- asistent comisie
Avem 4 voturi pentru, 0 impotriva, 5 ab+ineri, propunerea a fost
respinsa.
Domnul NECULA VALENTIN – secretarul comisiei

Ok, votam pentru a doua persoana, domnul Rigu, poate merge
acum online, daca nu tot verbal.

Domnul consilier NICOLAIEGEORGE
Pentru.
Domnul NECULA VALENTIN – secretarul comisiei
Pentru
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Doamna consilier LIPA ELISABETA
Abtinere.

Doamna Tanasoff C;amelia-asistent comisie
Doamna Cantea ne auziti? O sa anunt rezultatul votului: avem 4
voturi pentru, 0 Tmpotriva,3 abjineri, deci domnul Rigu este pre9edintete
comisiei pentru aceasta 9eding.
Domnul consilier RIGU ANDREI DANIEL-presedintele comisiei
Ok, dar ca sa Tncepemsa discutam proiectele trebuie sa intre toata

lumea care era mai devreme,va rog sa va uitali cine lipse9te9i daca nu
intra sa-i contactati.

(
Doamna consilier DAVIDESCU MONICA MARIANA
Doamna Florentina Gherghiceanu m-a anunjat de pe alt telefon ca
nu mai poate intra din cauza uneri erori de conexiune din cauza locului Tn
care se afla dansa. Nu are semnal si m-a sunat altcineva sa ma anunte.
Domnul consilier RIGU ANDREI DANIEL-pre9edintele comisiei
Colegii care sunt conectaji, sunteji de acord sa Tncepem9i poate o
sa intre pe parcurs 9i ceilalji colegi? inainte sa Tncepemsa fmi confirma Ii,

de la secretariatultehnic, ca sunt 19 proiecte de hotarariasupra carora
trebuie sa ne pronunlam 9i toate aceste proiecte de hotarari vizeaza

(

desemnarea de reprezentanji in consiliul de administrajie. Atunci ce v- a9
propune este: daca exista vreo observa jie care sa se aplice tuturor acestor
proiecte de hotarare- din partea membrilor comisiei, ca sa nu reluam
aceea9i observajie la fiecare proiect de hotarare, astfel Tncat dupa ce o
lamurim, daca exista una, daca exista mai multe observatii, sa trecem la
votarea fiecarui proiect, doar menjionand 9coala sau liceul special asupra
caruia votam, ca sa fim cat mai eficienji 9i sa terminam cat mai repede
9edinta, daca sunteti de acord? Observ ca toate proiectele de hotarari au

un referat de aprobaresemnat de catre PrimarulGeneral9i un raport de
specialitate de la Direcjia Cultura, 'invalamant, Turism, deci toate
proiectele de hotarari au documentajia solicitata de Codul Administrativ ca
sa poata fi dezbatute Tn comisia de specialitate. Atunci daca nu sunt
observatii, o sa mentionez 9coala Ia care se refera proiectul de hotarare
pentru desemnarea reprezentanjilor Tnconsiliul de administratie.
Primul proiect de hotarare vizeaza §coala Profesionala Speciala
pentru Deficienji de Auz “sfanta Maria”, sector 6.
4

Doamna Tanasoff Camelia- asistent comisie

Ma scuzati,va rog, Tnaintede a da drumul la vot, o avem alaturi de
noi pe doamna de la Direcjia Cultura, Tnvatamant,Turism, doamna
Budulu9 9i ne spune ca avem o problema la proiectu19 Liceul tehnologic
special Regina Elisabeta.

Doamna catalina

Mariana Budulus- sef serviciu Serviciul

Invatamant, Turism

Proiectul 9, Liceul tehnologic special Regina Elisabeta, ce s-a
Tntamplat? Ei cand au trimis solicitarea de numarul de membrii Tn

(

octombrie 9i noi am realizat raportul de specialitate, fiecare a venit, cum ia dat Inspectoratulcu numarul de membrii din consiliul de administratie.
Ulterior liceul a venit cu sesizarea ca Inspectoratul a modificat numarul
de clase si au crescut de la 2 la 3 sau de la 3 la 4 si au fost si scoli care
nu au anuntat acest lucru. Noi le-am trimis Tn ianuarie o solicitare sa ne
reconfirme numarul de membrii 9i se pare ca noi nu am observat 9i acum
pe ordinea de zi am vazut la Liceul tehnologic special Regina Elisabeta,
de9i nu anun+asera,la adresa noastra din ianuarie au raspuns ca vor
solicita 4 reprezentanji ai consiliului.
Domnul consilier RIGU ANDREI DANIEL-presedintele comisiei

Da, va Tnjeleg, numai ca noi in fala avem o hotarare pentru
desernnarea a 3 reprezentanti, daca nu avem o documentatie diferita,

respectivsa men+ioneze4 reprezentanji,nu putemsa modificamnoi in
comisie. osa se desemneze3 reprezentanji9i o sa mai ramana un Ioc
care va trebui completat Ia o 9edin@fizica ulterioara.
(

Ok, cum vi spuneam,primul proiect de hotarare vizeaza
desemnarea a trei reprezentanji ai Consiliului General al Municipiului

Bucure9ti,ca membri Tn Consiliul de Administratieal unitatii de
invalamant special de stat §coala Profesionala Speciala pentru
Deficien li de Auz “sfanta Maria”, sector 6. Vot, va rog.
Domnul NECULA VALENTIN – secretaru} comisiei
Votul meu este pentru.
Doamna consilier CANTEA IULIANA ROXANA
Pentru

Doamna Tanasoff Carnelia- asistent comisie

A votat toata lumea,avem6 voturi online gi cu 2 verbale, 8 voturi
pentru, 0 impotriva, 0 abjineri, proiectul are aviz favorabil.
Domnul consilier RIGU ANDREI DANIEL-pre9edintelecomisiei

Muljumesc, urmatorul proiect vizeaza desemnarea a trei
reprezentanji ai Consiliului General al Municipiului Bucure9ti, ca
membri TnConsiliul de Administrajie al unitalii de Tnvalamantspecial
de stat §coala Gimnaziala Speciala “Constantin Paunescu” sector 6.
vot, va rog.
Doamna Tanasoff Camelia- asistent comisie

(

A votattoata lumea,avem8 voturi pentru, 0 impotrivi, 0 abjineri,
proiectul are aviz favorabil.
Domnul consilier RIGU ANDREI DANIEL-presedintele comisiei

Muljumesc, urmatorul proiect vizeaza desemnarea a trei
reprezentanli ai Consiliului General al Municipiului Bucure9ti, ca
membriTnConsiliul de Administrajie al unitalii de invalamant special
de stat §coala Gimnaziala Speciala nr. 9, sector 5. vot, va rog.
Doamna Tanasoff Camelia- asistent comisie

Avem 8 voturi pentru, 0 Tmpotriva, 0 abjineri, proiectul are aviz
favorabil.
Domnul consilier RIGU ANDREI DANIEL-pre9edintele comisiei
(

Multurnesc, urmatorul proiect vizeaza desemnarea a trei
reprezentanji ai Consiliului General al Municipiului Bucure9ti, ca
membri in Consiliul de Administrajie al unitalii de invalamant special
de stat §coala Gimnaziala Speciala nr. 4, sector 4. vot, va rog.
Doamna Tanasoff (;amelia- asistent comisie

Avem 8 voturi pentru, 0 Tmpotriva, 0 abjineri, proiectul are aviz
favorabil.
Domnul consilier RIGU ANDREI DANIEL-pre9edintele comisiei

Multumesc, urmatorul proiect vizeaza desemnarea a trei
reprezentanji ai Consiliului General al Municipiului Bucure9ti, ca
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membri TnConsiliul de Administra jie al unitalii de Tnvalamant special
de stat $coala Gimnaziali Speciala nr. 3, sector 4. vot, va rog.
Doamna Tanasoff Camelia- asistent comisie

Avem8 voturi pentru, 0 Tmpotrivi, 0 abjineri, proiectul are aviz
favorabil.
Domnul consilier RIGU ANDREI DANIEL-pre9edintele comisiei

Muljumesc, urrnatorul proiect vizeaza desemnarea a patru
reprezentanji ai Consiliului General al Municipiului Bucure9ti, ca

membriin Consiliul de Administrajie al unitalii de inva+amantspecial

(

de stat §coala Profesionala Speciala “sfantul Nicolae“, sector 4. vot,
va rog
Doamna Tanasoff Camelia- asistent comisie

Avem8 voturi pentru, 0 impotriva, 0 abjineri, proiectul are aviz
favorabil.
Domnul consilier RIGU ANDREI DANIEL-presedintele comisiei
Muljumesc, urmatorul proiect vizeaza desemnarea a trei reprezentan li

ai ConsiliuluiGeneralal MunicipiuluiBucure9ti,
ca membriin
Consiliul de Administrajie al unitalii de invalimant special de stat
9coala Gimnaziala Speciala nr. 5, sector 3. vot, va rog.
Doamna Tanasoff C3amelia-asistent comisie
(

Avem8 voturi pentru, 0 impotriva, 0 abjineri, proiectul are aviz
favorabil.
Domnul consilier RIGU ANDREI DANIEL-pre9edintele comisiei
Mul+umesc,urmatorul proiect vizeaza desemnarea a patru reprezentanji

ai Consiliului General al Municipiului Bucure§ti, ca membri Tn
Consiliul de Administrajie al unitalii de Tnvalamantspecial de stat
§coala Gimnaziala Speciala nr. 2, sector 2. vot, va rog.
Doamna Tanasoff C3amelia-asistent comisie
Avem 7 voturi pentru, 0 impotriva, 0 abjineri, proiectul are aviz

favorabil.
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Domnul consilier RIGU ANDREI DANIEL-presedintele comisiei
Mul+umesc,urmatorul proiect 9i suntem la jumatatea proiectelor
discutate Tn comisie, vizeaza desemnarea a trei reprezentanji ai
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti, ca membri in Consiliul

de Administrajieal unitalii de invalimant special de stat Liceul
Tehnologic Special ”Regina Elisabeta“, sector 2. vot, va rog.
Doamna Tanasoff Camelia- asistent comisie

Avem8 voturi pentru, 0 Tmpotriva,0 abjineri, proiectul are aviz
favorabil.

(

Domnul consilier RIGU ANDREI DANIEL-presedintele comisiei
La acest proiect de hotarare, daca se dore§te modificarea numarului

de reprezentanji
de la 3 la 4, ati puteasa transmiteti
directieide
specialitate sa propuna, prin intermediul Primarului General, un
amendament, maine in §edinta consiliului, astfel Tncat sa se modifice
numarul de reprezentan{i menjionaji in proiectul de hotarare.
Domnul consilier RIGU ANDREI DANIEL-presedintele comisiei
Ok, urmatorul proiect vizeaza desemnarea a trei reprezentanti ai

Consiliului General al Municipiului Bucure9ti, ca membriin Consiliul

de Administrajieal unitalii de Tnvalamantspecial de stat §coala
Gimnaziali Speciala pentru Deficienji de Vedere, sector 2. vot, va rog.
Doamna Tanasoff C3amelia-asistent comisie
(

Avem8 voturi pentru, 0 fmpotriva, 0 abjineri, proiectul are aviz
favorabil.
DomnulconsilierRIGUANDREIDANIEL-presedintele
comisiei
Multumesc, urmatorul proiect vizeaza desemnarea a patru
reprezentanli ai Consiliului General al Municipiului Bucure9ti, ca
membriTnConsiliul de Administrajie al unitalii de invilamant special
de stat Liceul Tehnologic Special nr. 3, sector 2. vot, va rog.
Doamna Tanasoff C3amelia-asistent comisie
Avem 8 voturi pentru, 0 impotrivi, 0 abjineri, proiectul are aviz

favorabil.
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Domnul consilier RIGUANDREI DANIEL-pre9edintelecomisiei

Urmatorulproiectvizeazadesemnareaa trei reprezentan
li ai
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti, ca membri in Consiliul

de Administrage al unita}ii de invalamant special de stat §coala
Profesionali Speciali nr. 3, sector 2. vot, va rog.
Doamna Tanasoff C3amelia-asistent comisie

Avem 8 voturi pentru, 0 impotriva, 0 abjineri, proiectul are aviz
favorabil.
Domnul consilier RIGU ANDREI DANIEL-pre9edintele comisiei
<

Proiectul de hotarare nr.13 vizeaza desemnarea a trei
reprezentanji ai Consiliului General al Municipiului Bucure9ti, ca
membri in Consiliul de Administrajie al unitalii de invalamant special
de stat §coala Profesionala Speciala nr. 2, sector 2. vot, va rog.
Doamna Tanasoff (;amelia- asistent comisie

Avem 8 voturi pentru, 0 impotriva, 0 abjineri, proiectul are aviz
favorabil.
Domnul consilier RIGU ANDREI DANIEL-pre9edintele comisiei

Urmatorul proiect vizeaza desemnarea a doi reprezentanji ai
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti, ca membri in Consiliul
de Administrajie al unitalii de invalamant special de stat Gridinija
(

Speciala pentru Hipoacuzici nr. 65, sector 1. vot, va rog.
Doamna Tanasoff Camelia- asistent comisie
Avem 8 voturi pentru, 0 Tmpotriva, 0 abjineri, proiectul are aviz

favorabil.
Domnulconsilier RIGU ANDREI DANIEL-presedintelecomisiei
Urmatorul proiect vizeaza desemnarea a trei reprezentanji ai

Consiliului General al Municipiului Bucure9ti, ca membri TnConsiliul

de Administra}ieal unitalii de Tnvilamantspecialde stat §coala
Gimnaziala Speciali pentru Surzi nr. 1, sector 1. vot, va rog.
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Doamna Tanasoff C;amelia-asistent comisie

Avem 8 voturi pentru, 0 Tmpotriva, 0 abjineri, proiectul are aviz
favorabil.
Domnul consilier RIGU ANDREI DANIEL-presedintele comisiei
Urrnatorul proiect vizeaza desemnarea a trei reprezentanti ai

Consiliului General al Municipiului Bucure9ti, ca membri TnConsiliul
de Administrajie al unitalii de invalamant special de stat §coala
Gimnaziali Speciala nr. 10, sector 1. vot, va rog.

Doamna Tanasoff Camelia- asistent comisie
(

Avem 8 voturi pentru, 0 impotrivi, 0 abjineri, proiectul are aviz
favorabil.
Domnul consilier RIGU ANDREI DANIEL-pre9edintele comisiei

Urmatorul proiect vizeaza desemnarea a trei reprezentanji ai
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti, ca membri TnConsiliul
de Administra ge al unitalii de Tnvalimant special de stat §coala
GimnazialaSpeciala nr. 8, sector 1. vot, va rog.
Doamna Tanasoff Camelia- asistent comisie

Avem 8 voturi pentru, 0 impotriva, 0 abjineri, proiectul are aviz
favorabil.
(

Domnul consilier RIGU ANDREI DANIEL-pre9edintele comisiei

Muljumesc. Urmatorul proiect vizeaza desemnarea a trei
reprezentanji ai Consiliului General al Municipiului Bucure9ti, ca
membriTnConsiliul de Administrajie al unitalii de invalimant special
de stat §coala GimnazialaSpeciali nr. 7, sector 1. vot, va rog.
Doamna Tanasoff Camelia- asistent comisie

Avem8 voturi pentru, 0 Tmpotrivi, 0 abjineri, proiectul are aviz
favorabil.
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Domnul consilier RI(?U ANDREI DANIEL-presedintele comisiei

I\nuI+umesc.
Ultimul proiect de hotgrare pentru desemnareade
reprezentanji ai Consiliului General al Municipiului Bucure9ti, ca
membri TnConsiliul de Administra jie este pentru §coala Gimnaziala
Specia16nr.1 , sector 2. vot, va rog.
Doamna Tanasoff Camelia- asistent comisie

Avem 8 voturi pentru, 0 Tmpotrivi, 0 abjineri, proiectul are aviz
favorabil .
Domnul consilier RIGU ANDREI DANIEL-presedintele comisiei
Acestea au fost proiectele de hotarare de pe ordinea de zi a 9edintei

Cornisieide Tnvalamant,
daca mai sunt aspectepe care doriji sa le
mentionati?

DomnulNECULJ\VALENTIN– secretarulcomisiei
Nu mai 9tiu, la proiectul de care am discutat mai devreme, cel care

a trecut de la 3 la 4, a+i propus cumvasau s-a propus sa He amendat
pentru 9edinjade consiliu,se poate?
Domnul consilier RIGU ANDREI DANIEL-pre9edintele comisiei
Am propus sa se transmita direcjiei de specialitate.

Daca nu mai sunt alte observajii sau subiecte pe care doHjisa le
abordam, va muljumesc pentru prezen@9i va doresc o seara buna! La
revedere!
Sedinta comisiei s-a Tncheiat Ia ora 16:40.

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