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

de 28 maRie 2022, ora 14:00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

PRE§EDINTE- MITU R/\ZVAN AUREL -prezent

SECRETAR -NECULA VALENTIN – prezent

MELCIU FLORIN – prezent

NICOLAIE GEORGE – absent

CANTEA IULIANA-ROXANA - prezent

mmE–lb:iM
RIGU ANDREI-DANIEL – prezent

PODAR MARIAN – VASILE- prezent

DOICIN CRISTIAN – VASILE- prezent

GHERGHICEANU FLORENTINA- prezent

DAVIDESCU MARIANA - MONICA – prezent

r

(

§edinta comisiei s-a desfa9urat prin mijloace electronice, prin
intermediul platformei online de videoconferinji WebEx.

(

Domnul consilier NECULA VALENTIN – secretarul comisiei
Buna ziua! Azi avem pe ordinea de zi: alegerea pre9edintelui, urmat

de punctele de discutat. A9 dori sa intram direct la propuneri pentru
pre9edinte de 9edin Ia, va rog.

Domnul consilier RIGU ANDREI DANIEL
Eu iI propun pe domnul Razvan Mitu.

Domnul consilier NECULA VALENTIN – secretarul comisiei
in regula, mai sunt alte propuneri? Putem trece la vot, va rog?

Domnul Mitu ne auziti?
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Domnul consilier MITU RAZVAN AUREL

va aud, este Tn regula, va muljumesc.

Doamna Tanasoff Camelia- asistent comisie
Alegerea pre9edintelui comisiei se face pentru aceasta 9edin la sau

definitiv?

Domnul consilier NECU LA VALENTIN – secretarul comisiei

Cred ca de 9edin R. De 9edin@ acum. Muljumesc. Supunem la vot.

Doamna Tanasoff C3amelia- asistent comisie
Domnul Rau va rog sa va exprimati opjiunea de vot. A votat toata

lumea, unanimitate, 10 voturi pentru, 0 Tmpotriva, 0 abtineri , domnul Mitu
este pre9edintele comisiei pentru aceasta 9edinji.

(

Domnul consilier NECULA VALENTIN – secretarul comisiei

Mul{umim, domnul Mitu, va rog sa preluaji dumneavoastra ordinea
de zi

Domnul consilier MITU RAzVAN AUREL – pre9edintele comisiei
va multumesc pentru alegere, din pacate nu pot prelua eu azi

ordinea de zi, nu sunt la birou, n-am §tiut ca voi fi ales, va multumesc inca
o data pentru vot 9i o rog pe doamna secretar de 9edin@ sa continue
9edin}a cu punctele de pe ordinea de zi.

Doamna Tanasoff C3amelia- asistent comisie
Primul punct de pe ordinea de zi este punctul 15 de pe ordinea de zi

a §edintei ordinara - Proiect de hotarare privind aprobarea
tarifelor/costurilor pentru accesul grupului !inta, vizitatorilor,
grupurilor de vizitatori 9i/sau organizajiilor de drept public 9i privat
in cadrul proiectelor derulate 9i sewiciilor oferite de catre Centrul de
Proiecte Educajionale 9i Sportive Bucure9ti - PROEDUS.

(

Domnul consilier MITU RAZVAN AUREL – presedintele comisiei
va rog sa supunem la vot, daca sunt Tntrebari?

Doamna consilier DAVIDESCU MONICA MARIANA
Daca este cineva de la PROEDUS poate sa ne spuna mai multe?

Am Tnteles ca e cu noi in sedinta.
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Doamna reprezentant al Centrului de Proiecte Educajionale si
Sportive Bucuresti - PROEDUS

Buna ziua! Avem aici evidentiate tarifele pentru toate tipurile de
activitali pe care intentionam sa le organizam anul acesta 9i nu numai,
vorbim de Muzeul Copiilor unde este vorba de ni9te tarife standard pentru
vizitatori. De asemenea vorbim 9i de ni9te tururi special, tot la Muzeul
Copiilor, care variaza ca 9i activitate, vorbim de restul salilor unde putem
sa avem activitati Tn parteneriat, petreceri temetice 9i alte activitali, vorbim
de materialele promotionale, de logistic ape care o avem Tn momentul de
fa9a 9i pe' care o putem pune la dispozitie 9i altor entitati, de expozijii
itinerante, totodata 9i am detaliat Tn anexa conform sugestiilor de la
celalalte comisii ale CGMB 9i ale executivului pentru a fi cat mai clar cu
putin@, pastrand ni9te marje pentru lucrurile care nu sunt tot timpul
standard in a9a feI Tncat sa ne putem desfa9ura activitatea 9i sa Tntrunim
cuantumul veniturilor estimate pentru anul acesta.(

Doamna consilier DAVIDESCU MONICA MARIANA
lertati-ma mai am o curiozitate, avand Tn vedere preturile la intrarea

Tn Muzeul Copiilor, care este foarte important pentru copii 9i care este un
Ioc destul de vizitat, prejurile se majoreaza?

Doamna reprezentant al Centrului de Proiecte Educationale si
Sportive Bucure9ti - PROEDUS

Nu, in momentul de faR functionam cu 30 de lei pentru persoanele
individuale 9i 25 de lei pentru grupuri. 'in momentul de fata ne-au trecut
pragul 15.167 de vizitatori de pe 10 ianuarie pana acum, iar veniturile merg
foarte bine, suntem peste ceea ce am estimat, speram sa ne mentinem
trendul

(

Doamna consilier DAVIDESCU MONICA MARIANA
Multumesc!

Domnul consilier RIGU ANDREI DANIEL
Nu-mi este clar daca votul meu a fost Tnregistrat, este pentru.

Doamna Tanasoff Camelia- asistent comisie
Imediat verificam domnul Rigu.

Domnul consilier NECULA VALENTIN – secretarul comisiei
Eu cred ca votul a fost oprit, mie a9a fmi apare. A aparut initial 9i

apoi au Tnceput dezbateri pe subiect 9i cred ca votul a fost oprit.
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Doamna Tanasoff Camelia- asistent comisie
Nu, votul nu a fost oprit, a expirat timpul, ca sa vota{i aveji un timp.

Domnul consilier NECULA VALENTIN – secretarul comisiei

Atunci o sa fie 9i votul meu pentru.

Doamna Tanasoff C3amelia- asistent comisie
Imediat o sa va Tntreb , sa votati verbal cei care nu ati reusit sa votati

pe online. Doamna Monica Davidescu? Nu aji votat pe Webex.

Doamna consilier DAVIDESCU MONICA MARIANA
Nu am votat, am crezut 9i eu ca s–a oprit votul ca sa vorbeasca

doamna de la PROEDUS. Sunt pentru.

(

Doamna Tanasoff Camelia- asistent comisie
Domnul Cristian Doicin?

Domnul consilier DOICIN CRISTIAN VASILE
Pentru.

Doamna Tanasoff C3amelia- asistent comisie
Domnul Necula?

Domnul consilier NECULA VALENTIN – secretarul comisiei
Pentru.

Doamna Tanasoff Camelia- asistent comisie
Domnul Melciu? Ne auziti?

(

Domnul consilier MELCIU FLORIN
Da, buna ziua, va aud. Pentru.

Doamna Tanasoff Camelia- asistent comisie
Bun, a votat toata lumea, imediat anunt rezultatul votului.

Doamna consilier LIPA ELISABETA
Eu nu 9tiu daca am votat ca n-am apucat sa transmit.

Doamna Tanasoff C)amelia- asistent comisie
Dumneavoastra apareaji ca a+i votat abjinere.
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Doamna consilier LI PA ELISABETA
Nu, sunt pentru.

Doamna Tanasoff Camelia- asistent comisie
Avem a9a, 5 voturi exprimate online pentru. Avem unanimitate.
Cu 10 voturi pentru, 0 Tmpotriva, 1 abjinere, proiectul are aviz

favorabil.

Mai departe punctul 2 de pe ordinea de zi a comisiei, 19 de pe
ordinea de zi a 9edin jei ordinara 9i avem - Proiect de hotirare privind
participarea Municipiului Bucure9ti – prin Centrul de Proiecte
Educajionale 9i Sportive Bucure9ti – PROEDUS, in calitate de
partener, la proiectul cu finanjare nerambursabila „Development of
Inclusive and Participatory Learning in Organizations through
Multicultural Ambassadors - Diploma” (Dezvoltarea Tnvijirii
Participative 9i Incluzive prin Intermediul Ambasadorilor
Multiculturali - DIPLOMA) N2021-1-R001-KA220-HED-00002, prin
programul Erasmus+ KA2 – Strategic Partnership Key Action.

(

Domnul consilier MITU RAZVAN AUREL – presedintele comisiei
Daca sunt Tntrebari, va rog?
Daca nu sunt o sa va rog sa supunem la vot, muljumesc.

Doamna Tanasoff Camelia- asistent comisie
Domnul Melciu, doamna Lipa 9i domnul Podar, va rugam sa va

exprirnaji opjiunea de vot. Domnul Melciu?
(

Domnul consilier MELCIU FLORIN
Pentru.

Doamna Tanasoff C3amelia- asistent comisie
Cu 10 voturi pentru, 0 Tmpotriva, 0 abjineri, proiectul are aviz

favorabil.

Urmatorul punct, numarul 22 - Proiect de hotirare privind
transmiterea de catre Municipiul Bucure§ti, a documentajiei tehnico
- economice aferenta obiectivului de investijii "Construire complexe
multifuncjionale pentru activitali didactice 9i sport la unele unitali de
Tnvilamant" – §coala Gimnaziala lenachi@ Vicirescu, Calea §erban
voda nr. 62 - 64, Consiliului Local al Sectorului 4, in vederea
finalizarii lucrarilor.
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Domnul consilier NECULA VALENTIN – secretarul comisiei

Buna ziua, a9 vrea eu cuvantul daca se poate. in primul rand a9 vrea
sa stiu daca este cineva de la Directia Investitii cu noi?

Doamna Tanasoff C3amelia- asistent comisie
Din pacate acum nu este, eu am invitat-o pe doamna director.

Domnul consilier NECULA VALENTIN – secretarul comisiei
in regula, atunci am sa spun eu cateva cuvinte. in primul rand, ma

bucur sa vad ca acest obiectiv este deblocat, am avut cateva adrese catre
Directia Investijii Tncepand cu anul trecut ca urmare a sesizarii colegilor
nostri consilieri USR PLUS din sectorul 4, banuiesc ca si alti consilieri au
avut demersuri similare. in ianuarie am solicitat o informare asupra
situatiei acestei sali de sport, practic, care in+eleg ca a fOBt blocata cam
din 2016, nu s-a mai construit nimic acolo 9i ne-am aflat Tn proces cu fostul
constructor, ca urmare a unei adrese a Direcjiei Juridice, pe care am
solicitat-o la Tnceputul anului, Tnteleg ca raspunsul a fost ca se poate
continua sub forma de reluarea investi jei, pentru ca vor trebul 9i alji pa9i
de actualizare, Tnsa eram curios de ce se transmite catre sectorul 4, care
este motivul? Din pacate nu ne poate raspunde nimeni, probabil ca este o
problema de ordin financiar din cate am vazut Tn referatul de aprobare,
asta este motivul, Tnsa nu pot sa fiu decat foarte Tncantat ca Tn urrna
discujiilor s–a gasit o metoda de deblocare. Nu pot decat sa Ie muljumesc
celor de la Directia Investitii.

(

D,omnul consilier MITU RAZVAN AUREL – pre9edintele comisiei
Daca mai sunt Tntrebari sau interven Iii, va rog? Daca nu mai sunt va

rog sa supunem la vot.
(

Doamna Tanasoff Camelia- asistent comisie
Puteti vota
Cu 9 voturi pentru, 0 impotriva, 0 abjineri, proiectul are aviz

favorabil .

Trecem la punctul 23 - Proiect de hotarare privind transmiterea
de catre Municipiul Bucure§ti a documentajiei tehnico – economice
aferenta obiectivu lui de investijii "Construire complexe
multifuncjionale pentru activita$ didactice 9i sport la unele unitali de
Tnvalamant", Consiliului Local al Sectorului 3, in vederea finalizirii
lucrarilor.
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Domnul consilier MITU RAZVAN AUREL - pre9edintele comisiei
Daca sunt Tntrebari sau interven Ii, va rog? Daca nu sunt o va rog sa

supunern la vot. Muljumesc.

Doarnna Tpnasoff C3amelia- asistent comisie
Puteji vota. Doamna Gherghiceanu.
Cu 9 voturi pentru, 0 Tmpotriva, 0 ab+ineri, proiectul are aviz

favorabil.

Urmatorul project, punctul 34 - Proiect de hotarare privind
cooperarea Tntre Municipiului Bucure9ti, Judeful llfov,
9colar al' Municipiului Bucure9ti 9i Inspectoratul $colar Judejean
llfov Tn vederea inijierii, finanlarii 9i derularii proiectului “$coala
Profesionali Metropolitani in sistem dual din Bucure9tillfov”,

Inspectoratul

(

Domnul consilier MITU RAZVAN AUREL – presedintele comisiei
Daca sunt Tntrebari sau interven Iii, va rog? Daca nu sunt o va rog sa

trecem la vot. Mul+umesc.

Doamna Tanasoff C;amelia- asistent comisie
Cu 10 voturl pen ku, 0 impotrivi, 0 abjineri, proiectul are aviz

favorabil.
Acestea au fost toate punctele de pe ordinea de zi a 9edirjei de

astazi.

Domnul consilier MITU RAZVAN AUREL – pre9edintele comisiei
Daca mai sunt Tntrebari sau intervenjii pentru final? Daca nu o sa va

multumesc pentru prezen@ 9i o zi frumoasa!
(

§edin+a comisiei s-a Tncheiat Ia ora 14:25.

Nota: Consernnarea voturilor s-a realizat Tn conformitate cu
rezultatele generate de platforrna online de videoconferin@ WebEx pe
care s-a desfa9urat 9edin Ia.

PRE9EDINTE
MITU 'AN AUREL

SECRETAR
NECULA VALENTIN

Valentin ::7:tnaIiI IiI::Ill by

Necula :;,t5e£,fl2,28c3ii’
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