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

de 31 august 2022, ora 08:30

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

PRE§EDINTE- MITU RAZVAN AUREL -prezent

SECRETAR -NECULA VALENTIN – prezent

MELCIU FLORIN – absent

NICOLAIE GEORGE – absent

CANTEA IULIANA-ROXANA – prezent

r

RIGU ANDREI-DANIEL – prezent

PODAR MARIAN – VASILE- prezent

DOICIN CRISTIAN – VASILE- absent

GHERGHICEANU FLORENTINA- absent

DAVIDESCU MARIANA - MONICA – prezent

a

TUDOR MIRONA- prezent

(

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

Domnul consilier MITU RAZVAN AUREL – presedintele comisiei
Buna dimineaja! va rog frumos sa citili singurul punct de pe ordinea

de zi suplimentara! va mul+umesc din suflet!

Doamna Tanasoff Camelia- asistent comisie
Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii C.G.M.B. nr.

392/29.07.2022 privind derularea proiectului „Bugetare Participativa
de Tineret" de catre Centrul de Proiecte Educajionale 9i Sportive
Bucuresti – PROEDUS.

Domnul consilier MITU RAZVAN AUREL – pre9edintele comisiei
va rog daca sunt Tntrebari sau interpelari pe acest proiect.
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Doamna consilier Davidescu Monica Mariana

va rog sa ma iertaji, eu abia acum, Tn aceasta diminea@ am citit
emailurile 9i am vazut, nu 9tiu despre ce este vorba, pute li sa explicaji,
vi rog?

Doamna Tanasoff Camelia- asistent comisie
Sigur ca da, avem alaturi de noi pe un reprezentant al Directiei

Cultura, Tnvatamant, Turism, doamna Budulu§.

Doamna catalina Maria Budulu9 –reprezentant Direc+ia Cultura,
’l-nvatamant, Turism

Buna diminea+a! Modificarea este simpli, cand s-a votat proiectul de
hotarare, 9tili ca s-a facut un amendament prin care s-a modificat art.27
care se referea la calendarul apelului de bugetare participativa, dar nu a
fost modificat 9i un alt articol care avea legatura cu acest calendar, art.33,
din acest motiv Tn Ioc de aceasta perioada de 9 zile, perioada de vot a
proiectelor de platforma dedicata, la art.33 a ramas vechea perioada de
30 de zile si atunci sa o modificam Tn consecinta cu 9 zile. Deci doar se
modifica un articol dupa calendarul care a fost aprobat.

(

Doamna consilier Davidescu Monica Mariana
Sunt suficiente 9 zile pentru acest lucru?

Doamna catalina Maria Budulu9 –reprezentant Directia Cultura,
Invatamant, Turism

Vor fi suficiente, acesta a fost amendamentul unui domn consilier si
a9a a fost aprobat proiectul de hotarare.

(

Domnul consilier MITU RAZVAN AUREL – presedintele comisiei
Mai sunt alte Tntrebari? Doamna Davidescu sunte Ti ok cu raspunsul?

Doamna consilier Davidescu Monica Mariana
Da, multumesc.

Domnul consilier MITU RAZVAN AUREL – pre9edintele comisiei
va muljumesc 9i eu. Mai sunt alte Tntrebari sau interpelari, va rog

frumos? Daca nu mai sunt, o sa va rog sa supunem la vot.

Doamna Tanasoff C3amelia- asistent comisie
Doamna Davidescu. A votat toata lumea. Cu 7 voturi pentru, 1

abjinere, 0 impotriva, proiectul are aviz favorabil.
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Domnul consilier MITU RAZVAN AUREL - pre9edintele comisiei
Mai sunt, pe final, alte Tntrebari sau tnterpelari? Daca nu mai sunt, o

sa va rog sa declaram 9edinta Tnchisa. va muljumesc, Tnca o data, pentru
prezenta 9i o zi frumoasa!

Sedinta comisiei s-a Tncheiat Ia ora 08:36.

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