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

de 27 iulie 2022, ora 09:00

1.

2.

PRE§EDINTE- MITU RAZVAN AUREL -prezent

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

(

r

RIGU ANDREI-DANIEL – absent

PODAR MARIAN – VASILE- prezent

DOICIN CRISTIAN – VASILE- prezent

GHERGHICEANU FLORENTINA- prezent

DAVIDESCU MARIANA - MONICA – prezent

r

TUDOR Ml RONA- prezent

§edinta comisiei s-a desfa9urat prin mijloace electronice, prin
intermediul platforrnei online de videoconferin@ WebEx.

Domnul consilier MITU RAZVAN AUREL – pre9edintele comisiei
va multumesc pentru prezenta 9i o sa va rog sa citim primul punct

de pe ordinea de zi 9i vreau sa va comunic ca primul proiect a fost dezbatut
in cadrul comisiei care a avut Ioc in data de 28.06.2022 9i a primit aviz
favorabil, acum cum spuneji 9i dumneavoastra sau cum spune 9i
secretariatul general a9a ar trebui sa facem mai departe.

Doamna Tanasoff Camelia- asistent comisie
Cum doriti dumneavoastra, daca doriti sa-I mai dezbateti inca o data,

el deja are aviz, normal n-ar mai trebui dezbatut, dar daca.. .
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Domnul consilier MITU RAZVAN AUREL – presedintele comisiei
Daca mai sunt colegi care vor sa faca amendamente sau interventii

pe acest proiect o sa ii rog sa-9i spuna punctul de vedere.

Doamna Tanasoff Camelia- asistent comisie
Este vorba de Proiectul de hotarare privind derularea proiectului

„Bugetare Participativa de Tineret" de catre Centrul de Proiecte
Educajionale 9i Sportive Bucure9ti – PROEDUS.

Domnul consilier MITU RAZVAN AUREL – presedintele comisiei
va rog daca sunt interven+ii.

Domnul consilier Nicolaie George
Buna dimineata, daca Tmi permiteji, spuneti-ne daca a intervenit vreo

schimbare Tn ceea ce prive9te sumele alocate pe fiecare proiect, din
cuno9tinjele mele 9tiu ca au fost majorate aceste sume pe fiecare proiect
in parte, fapt pentru care a9 dori sa vedem daca ceilal{i colegi au ceva de
spus, 9tiu ca s-au majorat sumele, asta vreau sa-mi confirmati daca e
adevarat sau nu. Multumesc!

(

Domnul consilier MITU RAZVAN AUREL – pre9edintele comisiei
O sa rog secretariatul sa ne spuna daca sunt ceva modificari privind

proiect ul.

Doamna Tanasoff Camelia- asistent comisie
Din cate am vazut eu nu, dar, o secunda, am vazut ca raportul este

acelasi de data trecuta, dar imediat. Proiectul a ramas acelasi ca data
trecuta, nu a survenit nicio modificare Ia el, acum daca se vor face
modificari Tn plen, amendamente, nu §tiu, dar in momentul de fata el este
exact in forma in care I-ati dezbatut Tn comisie Tn 28.06.2022.

(

Domnul consilier MITU RAZVAN AUREL – presedintele comisiei
Bine, multumesc foarte mult. Mai sunt alte interventii sau interpe}ari?

Daca nu, o sa va rog sa trecem la celalalt punct de pe ordinea de zi.

Doamna Tanasoff Camelia- asistent comisie
Bun, urrnatorul proiect este Proiect de hotarare privind

imputernicirea expresa a Consiliului Local Sector 4 de a hotari cu
privire la parteneriatul cu Romactiv Business Consulting SRL,
§coala Gimnaziala nr. 108 9i Gradinija Panseluta Tn vederea finantirii
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in comun a proiectului “Sewicii Integrate pentru dezvoltare
comunitara pe teritoriul GAL Sector 4.

Domnul consilier MITU RAZVAN AUREL – presedintele comisiei
va rog, daca sunt Tntrebari sau interpelari ?

Domnul consilier NECULA VALENTIN – secretarul comisiei
Buna ziua! Valentin Necula sunt, am eu o Tntrebare, in raportul de

specialitate primit de la sectorul 4, la situa+ia de fapt se spune ca proiectul
Sewicii Integrate pentru dezvoltare comunitara pe teritoriul GAL
Sector 4 a fost depus Tn parteneriat de catre Romactiv, etc, etc., daca el
a fost deja depus de ce mai avem acum acest proiect pentru acord, din
moment ce el deja a fost aprobat 9i depus?

(

Domnul consilier MITU RAZVAN AUREL – presedintele comisiei
Ok, rog secretariatul sa raspunda.

Doamna Tanasoff Camelia- asistent comisie
Doamna Simean este alaturi de noi, de la DGASMB, ii puteti

raspunde domnului consilier Necula? Ne auziji doamna Sirnean?

I

Doamna Simean Nicolescu Cosmina loana – director general
DGASMB

Buna dimineata, da, eu va aud. Tncercand sa raspund Tntrebarii
domnului consilier general , foarte important este sa facem, a9a, o scurta
prezentare a metodologiei acestor proiecte pe GAL uri. Grupurile de
actiune locala au fost finantate, Tntr-un exercitiu financiar anterior, ele sunt
ni§te formatiuni cu personalitate juridica, gandirea legiutorului 9i a celor
care gestioneaza fondurile europene de acum caliva ani, a fost ca fiecare
UAT T9i va face acest grup de acjiune locala impreuna cu societatea civila
9i operatorii economici, T9i vor face o strategie de dezvoltare locala, iar
exercijiul financiar care urmeaza, respectiv cel in care ne aflam acum, va
finanja doar proiectele care au generat din acea strategie de dezvoltare
locala 9i Tmpreuna doar cu partenerii care sunt in GAL ul respectiv, practic
sectorul 4 si alte sectoare din Bucuresti si o sa tot vedeti Tn urmatoarea
perioada foarte multe proiecte pentru care ni se solicita acordul, vom veni
in lunile urmatoare pentru ca a Tnceput linia de finanjare, s-a facut
strategia, s-a facut GAL ul 9i a emanat o lista de proiecte prioritare 9i o
lista de parteneri, cand a aparut colul respectiv proiectele din strategie au
fost, pur 9i simplu, Tnaintate pe fi9e de proiect separate pentru finanjare
pe fonduri. Evident ca in acest parcurs nici nu este timpul fizic, de cand se
anunta aceste linii de finantare, pentru a solicita acordul CGMB, abia este
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timp sa se faca ni9te hotirari de Consiliu Local, proiectele sunt depuse 9i
apoi se cere avizul CGMB , aga functioneaza Ia ora aceasta, nu §tiu daca
e cea mai buna varianta, pe de alta parte sunt 9i ni9te bani europeni pe
care risca UAT urile sa-i piarda daci nu Tndeplinesc toate procedurile
prevazute de Codul administrativ.

Domnul consilier NECULA VALENTIN - secretarul comisiei
Am Tnteles, multumesc frumos!

Domnul consilier MITU RAzvAN AUREL – presedintele comisiei
Daca mai sunt alte Tntrebiri, va rog ? Daca nu, o sa va rog sa

mergem la vot. va multumesc.

(

Doamna Tanasoff Camelia- asistent comisie

Domnul Doicin, doamna Mirona, va rog sa votati. Doamna Mirona.

Doamna consilier Tudor Mirona
Scuze, nu-mi apare. Pentru.

Doamna Tanasoff Camelia- asistent comisie
A votat toata lurnea. Cu 10 voturi pentru, 0 impotriva, 1 abjinere,

proiectul are aviz favorabil.

Domnul consilier MITU R/\ZVAN AUREL – pre9edintele comisiei
Ok, din cate 9tiu nu mai avem alte proiecte pe ordinea de zi, daca

mai sunt alte Tntrebari sau interven Iii la final, o va rog, daca nu, o sa va
rog sa declaram Tnchisi 9edinta.

Sedinta comisiei s-a Tncheiat Ia ora 09:09.

Nota: Consemnarea voturilor s-a realizat Tn conformitate cu
rezultatele generate de platforma online de videoconferinla WebEx pe
care s-a desfa§urat §edinta.

PRESEDINTE
MITU RXZVAN AUREL

SECRETAR
NECULA VALENTIN
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