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

de 27 octombrie 2022, ora 09:00

1. PRE§EDINTE- MITU RAZVAN AUREL -prezent

2.

3.

SECRETAR -NECULA VALENTIN – prezent

MELCIU FLORIN - prezent

4. NICOLAIE GEORGE – absent

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

CANTEA IULIANA-ROXANA – prezent

r

RIGU ANDREI-DANIEL – prezent

PODAR MARIAN – VASILE- prezent

DOICIN CRISTIAN - VASILE- prezent

GHERGHICEANU FLORENTINA- prezent

DAVIDESCU MARIANA - MONICA – absent

a

TUDOR MIRONA- absent

Sedinta comisiei s-a desfa9urat prin mijloace electronice, prin
intermediul platformei online de videoconferinta WebEx.

Domnul consilier MITU RAZVAN AUREL – presedintele comisiei
Dragi colegi va multumesc pentru prezenta 9i o sa rog secretariatul

tehnic sa dea citire primului punct pe ordinea de zi. va muljurnesc inca o
data

Doamna Tanasoff Camelia- asistent comisie
Buna dimineata! Primul punct pe ordinea de zi a comisiei este

punctul 8 de pe ordinea de zi a 9edinjei din 31.10.2022 9i anume Proiect
de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului
General al Municipiului Bucure9ti ca membru in Consiliul de
Administrajie al unitalii de Tnvalamant specializata Tn activitali
extra9colare Palatul Najional al Copiilor

Domnul Mitu, va rog sa va deschideji microfonul ca nu va auzim.
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Domnul consilier MITU RAZVAN AUREL – presedintele comisiei
Daca sunt intervenjii. Daca nu sunt, o sa va rog sa mergem la vot.

Doamna Tanasoff Camelia- asistent comisie
Doamna Cantea 9i domnul Rau, va rog sa finalizati procedura de

vot. A votat toata lumea
Cu 9 voturi pentru, 0 abjineri, 0 voturi Tmpotriva, proiectul are

aviz favorabil.

Domnul consilier MITU RAZVAN AUREL – presedintele comisiei
va multumesc, putem merge mai departe, va rog.

Doamna Tanasoff Camelia- asistent comisie
Urmatoru[ punct, punctul 11, Proiect de hotarare privind

Tncheierea unui acord cadru de parteneriat intre Municipiul Bucure9ti
9i Universitalile situate pe raza Municipiului Bucure9ti

Domnul consilier MITU RAZVAN AUREL – presedintele comisiei
va rog, daca sunt interventii.

Domnul consilier Riglu Andrei Daniel
Buna dimineaja in primul rand, in al doilea rand a9 dori sa 9tiu daca

ta este cineva din partea direc+iei de specialitate care a emis raportul.

Doamna Tanasoff Camelia- asistent comisie
Da este 9i am sa o rog sa vina alaturi de mine.

Domnul consilier Riflu Andrei Daniel
Ok, multumesc mult de tot. Tntrebarea mea este daca acest acord

cadru n-ar trebui sa fie specific, adica din cate fmi aduc amtnte din
hotararile pe care Ie am adoptat la nivelul Consiliului General, atunci cand
se facea un parteneriat se preciza exact care este partenerul cu care se
Tncheie respectivul acord 9i se vota in consecin R. Aici este doar un model
de acord fara sa se precizeze o anumita universitate, iar a doua Tntrebare
e legat de menjiunea din raport cu privire la discutiile purtate Tntre parti, ce
discutii au fost 9i cu cine au fost purtate, adica cu ce universitati ca nu se
precizeaza. Muljurnesc.
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Doamna Alexandra FraliII – expert in cadrul Direc+iei Cultura,
’Fnvatamant. Turism

Buna ziua! Acordul, este intr- adevar unul general pentru ca avem
in vedere toate universitatile din municipiul Bucure9ti 9i atunci ca sa
Tncadram toate domeniile a trebuit sa fie unul general, urmand sa fie
adaptat Tn funcjie de universitatile care vor dori sa Tncheie acest acord.
Referitor Ia a doua Tntrebare, la discutiile care au fost purtate, a existat Tn
luna februarie o Tntalnire Tntre domnul primar general 9i universita+ile din
municipiul Bucure9ti pentru a dezvolta o relajie de colaborare, iar mai apoi
am schi jat un acord de parteneriat pe care I-am trimis catre universitalile
din Bucure9ti sa vedem daca T9i doresc, Tn principiu, sa Tncheie acest
acord, daca vor anurnite modificari, cumva ca sa agream o forma comuna,
din acest motiv nu apare Ia final o lista cu universitali pentru ca
deschiderea noastra este catre toate universitatile atat cele de stat cat si
cele private.

Domnul consilier Rislu Andrei Daniel
cand spuneji toate universati+ile la cate va referi li? ca e un termen

a9a general toate universitalile din Bucure9ti, de exemplu eu nu 9tiu cate
universitatii sunt 9i de stat 9i private in Bucure9ti 9i poate ma ajutaji
dumneavoastra, iar referitor la raspunsul de la prima Tntrebare nu m-ati
lamurit, adica si eu mi-am dat seama ca este un acord cadru, dar asta este
motivul pentru care am pus Tntrebarea, dar nu m-ati lamurit de ce nu se
semneaza cu fiecare universitate Tn parte, de ce nu se spune aprobarii
Consiliului fiecare universitate Tn parte, in momentul Tn care este agreat
sa se Tncheie acest parteneriat, adica ulterior aprobarii, eventualei
aprobari a acestui regulament, aceste parteneriate vor fi semnate de catre
prirnarul general sau vor veni fiecare pe rand din nou pentru aprobare Tn
Consiliul General?

Domnul consilier Melciu Florin
Domnule pre9edinte, cand se poate un rninut, va rog?

Domnul consilier MITU RAZVAN AUREL – presedintele comisiei
Numai putin sa raspunda, daca este pe aceia9i tema, o sa va rog

domnul Melciu, daca nu, o sa o rog pe colega noastra de la DATJ sa ne
raspunda 9i dupa aceea.
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Domnul consilier Melciu Florin

Da, este fix pe aceea9i tema. Doamna directoare artrebuie sa Tnve{e
a9a frumos sa nu vina cu un draft de contract la noi 9i sa ni-I supuna la vot
pentru ca a fost domnul primar general, muljumim frumos, fiecare consilier
general trebuie sa 9tie exact fiecare parteneriat, ce Tnseamna 9i cu ce
universitate, daca nu sa si-I faca dansa acasa. Multumesc.

Doamna consilier Gherqhiceanu Florentina
O scurta intervenjie 9i din partea mea, stimata doamna, in

momentul Tn care va prezenta Ii in faja Consiliul general nu va puteji
prezenta cu un draft de contract, din experien+a mea, pentru ca lucrez Tntr-
o universitate, se Tncheie un protocol de colaborare cu fiecare universitate
cu care avem un parteneriat, nu la modul general, nu reprezinta primarul
Consiliul general. Rugamintea sa veniti punctual cu fiecare universitate Tn
parte in momentul Tn care Tncheiem un parteneriat.

Domnul consilier Melciu Florin
Aveti dreptate. Domnule pre9edinte, doamna este, cea cu care am

discutat, este cine? ca nu s-a prezentat dansa sau n-am injeles eu exact.

Domnul consilier MITU R/\ZVAN AUREL – presedintele comisiei
O sa vi rog din nou, doamna, sa va prezentati 9i sa raspundeji

domnilor consilieri generali la Tntrebarile care au fost puse.

Domnul consilier Melciu Florin
Pentru ca mi se pare atat de slab pregatita Tncat eu nu cred ca avem

asemenea directori Tn Prirnaria Capitalei. Muljumesc.

Doamna Alexandra Fra+iII – expert in cadrul Direc+iei Cultura,
Tnvatamant. Turism

Buna ziua! Numele meu este Alexandra FraliIa, sunt expert in cadrul
Directiei Cultura, Tnvatamant, Turism. Acest acord de parteneriat se va
Tncheia cu fiecare universitate, punctual, in functie de universitatile care
vor veni spre noi 9i vor dori acest acord.

Domnul consilier Melciu Florin
Doamna expert, unu, noi nu semnam ceva Tn alb sa TI faceti

dumneavoastra, dumneavoastra ne prezenta{i fiecare parteneriat cu
fiecare universitate asta o data, doi, rugamintea catre domnul pre9edinte
pe care iI cunosc foarte bine 9i Tl stimez ar fi ca data viitoare sa nu ne-o
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mai trimita pe doamna expert care este zero barat, sa ne trimita pe
doamna directoare, doamna directoare a direcjiei, pentru ca atata timp cat
consilierii generali vin la 9edin+e este foarte ok ca 9i directoarea respectiva
sa vina, nu expert asta o data, doi nu putem si semnam un draft in alb.
Mu ltumesc.

Domnul consilier MITU RAZVAN AUREL – presedintele comisiei
Am Tnteles si am notat, domnule Melciu, o sa discut la DATJ §i o sa-

i rog ca data viitoare sa vina doamna director. va rog daca mai sunt
intrebari sau daca nu sa raspunda.

Domnul consilier Riflu Andrei Daniel
Da, da, da, a9 mai avea eu o precizare, va rog frumos, domnule

pre9edinte. Eu nu sunt Tmpotriva proiectului pe fondul lui, dar forma Tn care
este supus aprobarii noastre acum Tn comisie 9i eventual ulterior in 9edin+a
Consiliului general nu este cea mai buna, din punctul meu de vedere nu
trebuie neaparat sa fie cate un protocol pentru fiecare universitate, daca
reu9esc sa se puna de acord cu mai multe universitati 9i aceea9i forma a
protocolului pot sa fie mai multe universitati Tn acela9i protocol, ca sa nu
votam cate un proiect de hotarare pentru fiecare protocol in parte, ca o
sugestie de eficientizare, dar repet, forma nu este cea potrivita Tn

momentul de fata. Multumesc.

Domnul consilier MITU RAZVAN AUREL – pre9edintele comisiei
Am injeles, domnule Rigu, o sa rog secretariatul sa noteze 9i acest

aspect 9i daca mai sunt alte Tntrebari sau interventii, va rog frumos.

Doamna Alexandra Fra+iII – expert in cadrul Direc+iei Cultura,
Tnvatamant. Turism

fmi puteti permite, va rog frumos, sa raspund la Tntrebarea dinainte?
A9a este, protocolul inijial a fost gandit sa fie unul singur 9i avan.d in anexa
toate universita{ile cu lista cu toate denumirile ca sa le puteji observa, Tnsa
in momentul Tn care am trimis draftul catre universitati ca sa isi dea
acordul pentru acea forma, cele mai multe universitali au solicitat sa fie
singuri, adica sa nu fie un singur protocol 9i universitatile sa fie ca anexa
la acest protocol 9i atunci am mers pe ideea unui model ca sa nu venim
cu cele 22 de universitati cu care am discutat de fiecare data ca sa iI
trecem prin Consiliul General. Multurnesc.
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Domnul consilier Melciu Florin
Este evident pentru ca punctul asta de vedere, ca fiecare

universitate are prestan+a ei, nu putem sa comparam Biotera cu
Universitatea Bucuresti sau cu A.S.E. Tocmai de aceasta fiecare
universitate de prestigiu T9i dore9te sa nu fie la calup ci sa T9i faca un
protocol personalizat, 9i sa retinem nu domnul primar aproba sau ca a
discutat domnul primar, ci Consiliul general.

Domnul consilier MITU RAZVAN AUREL – pre9edintele comisiei
Am injeles, domnule Melciu, am notat 9i acest aspect, o sa va rog

daca mai sunt Tntrebari.

Domnul consilier Doicin Cristian Vasile
Din moment ce se §tia ca fiecare universitate vrea un protocol

independent de ce s-a venit cu acest draft 9tiindu-se ca ulterior oricum vor
trebui aduse toate celelalte independente, facute cu fiecare universitate?

Doamna Alexandra Fra jila – expert Tn cadrul Direc+iei Cultura,
Tnvatamant. Turism

Pentru ca am lucrat Tmpreuna la acest protocol cu colegii de la
Direcjia juridic 9i avizul pe care I am primit din partea lor a fost sa avem
un singur model pentru toata lumea, sa nu avem pentru fiecare Tn parte,
particularizat .

Domnul consilier Doicin Cristian Vasile
Dar dumneavoastra stiati ca universitatile nu vor asta si atunci ati

venit cu un proiect pe care iI votam ca dupa aceea oricum sa le votam §i
pe celelalte independent.

Doamna Alexandra FraliII – expert in cadrul Direc+iet Cultura,
Tnvatamant. Turism

Nu, noi am Tncercat Tn acest proiect sa includem cam toate
propunerile care au venit din partea universitatilor.

Domnul consilier Doicin Cristian Vasile
Doamna, tocmai aO spus ca universitalile s-au manifestat ca fiecare

vrea independent.
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Doamna Alexandra Fra jila – expert in cadrul Direcjiei Cultura,
invatamant, Turism

Vrea independent, in sensul sa nu fie Tn anexa, adica sa fie domnul
prirnar de o parte 9i de cealalta parte rectorul universitatii, una dintre ele,
A,S.E, Universitatea Bucuresti, care este.

Domnul consilier Melciu Florin

Asta Tnsearnna personalizat pe fiecare amendament. Ne-ati convins
ca nu mai trebuie, la urmatoarea sedinta de comisie de Tnvatamant, sa
mai fiti prezenta 9i sa vina doamna directoare, ca daca este Ia feI de
pregatita ca dumneavoastra suntem convin9i de lucrul asta.

Domnul consilier MITU RAZVAN AUREL – pre9edintele comisiei
Ok, am Tn{eles, am notat 9i acest punct de vedere, o sa va rog daca

mai sunt intervenjii sau Tntrebari. Daca nu, o sa va rog sa mergem la vot.

Doamna Tanasoff Camelia- asistent comisie

Domnul Rau, va rog sa votaji. A votat toata lumea.
Cu 3 voturi pentru, 5 abjineri, 1 vot Tmpotriva, proiectul are aviz

nefavorabil.

Domnul consilier MITU RAZVAN AUREL – presedintele comisiei
va multumesc. O sa va rog sa mergem mai departe.

Doamna Tanasoff Oamelia- asistent comisie
Urmatorul punct, Proiect de hotarare privind trecerea din

domeniul public al Municipiului Bucure9ti Tn domeniul privat al
Municipiului Bucure9ti a imobilului din strada Alizeului, nr. 9, Sector
6, Bucure9ti pentru scoaterea din funcjiune, casarea, demolarea 9i
valorificarea Tn vederea realizarii ulterioare de catre sectorul 6 al
Municipiului Bucure9ti a obiectivului de investijii „Construire §coali
Gimnaziala nr. 168“ cuprins in proiectul §coli mai sigure incluzive 9i
sustenabile - pentru elevii de la clasele P-IV 9i a doua 9ansa,
Tnvalamant primar 9i secundar inferior.

Domnul consilier MITU RAZVAN AUREL – pre9edintele comisiei
va rog, daca sunt Tntrebari sau interven{ii. Daca nu, o sa va rog sa

mergem la vot.
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Doamna Tanasoff Camelia- asistent comisie
A votat toata lumea
Cu 7 voturi pentru, 2 abtineri, 0 voturi Tmpotriva, proiectul are

aviz favorabil.

Domnul consilier MITU RAZVAN AUREL – pre9edintele comisiei
va mul{urnesc. va rog sa mergem mai departe, urmatorul proiect.

Doamna Tanasoff C3amelia- asistent comisie
Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al

Municipiului Bucure9ti Tn domeniul privat al Municipiului Bucure9ti a
imobilului din Calea Giule§ti nr. 7, sector 6, Bucure9ti pentru
scoaterea din funcjiune, casarea, demolarea 9i valorificarea Tn

vederea realizarii ulterioare de catre sectorul 6 al Municipiului
Bucure9ti a obiectivului de investi Iii “Construire corp §coala
Gimnaziala nr. 168“, cuprins Tn proiectul „§coli mai sigure, incluzive
9i sustenabile“ - pentru elevii de la clasele V-VIII 9i cu frecven$
redusa“

Domnul consilier MITU RAZVAN AUREL – presedintele comisiei
va rog, daca sunt Tntrebari sau interven{ii. Daca nu sunt, o sa va rog

sa supunem la vot.

Doamna Tanasoff Camelia- asistent comisie
A votat toata lumea
Cu 8 voturi pentru, I abjinere, 0 voturi Tmpotriva, proiectul are

aviz favorabil.

Domnul consilier MITU RAZVAN AUREL – pre9edintele comisiei
va mul+umesc. Trecem mai departe la urmatorul proiect.

Doamna Tanasoff C3amelia- asistent comisie
Proiect de hotarare privind imputernicirea expresa a Consiliului

Local al Sectorului 6 sa hotarasci in vederea asocierii/cooperarii
dintre Direcjia Generala de Asisten@ Sociali a Municipiului
Bucure9ti 9i protecjia Copilului Sector 6, Fundajia Estuar 9i Centrul
de Sinatate Multifuncjional “sfantu I Nectarie“ , pentru
implementarea proiectului “SAFE – sanatate, Accesibilitate,
Facilitate, Educajie“, finanjat prin intermediul Mecanismului
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Financiar al Spajiului Economic European 2014 – 2021, Programul –
Provocari Tn sanatate publica la nivel European.

Domnul consilier MITU RAZVAN AUREL – pre9edintele comisiei
Daca sunt Tntrebari sau intervenjii. Daca nu sunt, o sa va rog sa

mergem la vot.

Doamna Tanasoff Camelia- asistent comisie
A votat toata lumea

Cu 7 voturi pentru, 2 abjineri, 0 voturi impotriva, proiectul are
aviz favorabil.

Domnul consilier MITU RAZVAN AUREL – pre9edintele comisiei
va multumesc. Urmatorut proiect, va rog.

Doamna Tanasoff Camelia- asistent comisie
Urmatorul proiect, Proiect de hotirare privind imputernicirea

expresa a Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotari cu privire la
cooperarea Tntre Sectorul 6 al Municipiului Bucure9ti 9i Clubul
Copiilor Sector 6, respectiv Tntre Sectorul 6 al Municipiului Bucure9ti
98 Clubul Sportiv nr. 5 in vederea finanjirii 9i realizarii in comun a
unor acjiuni 9i proiecte de interes public local

Domnul consilier MITU RAzvAN AUREL – pre9edintele comisiei
va rog, daca sunt Tntrebari sau interven Iii. Daca nu sunt, o sa va rog

sa supunem la vot.

Doamna Tanasoff C3amelia- asistent comisie
Domnul Doicin, va rog sa votaji. A votat toata lumea.
Cu 7 voturi pentru, 2 abjineri, 0 voturi impotriva, proiectul are

aviz favorabil.

Domnul consilier MITU RAZVAN AUREL – pre9edintele comisiei
va multumesc. Daca Ia final mai sunt alte Tntrebari sau interventii,

va rog.

Domnul consilier Melciu Florin
Rugamintea, domnule pre9edinte, ca atata timp cat se discuta in

comisia durnneavoastra, respectul atat al nostru, in special al
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dumneavoastra, de fala sa fie directoarea generala de la fiecare
departament care T9i exprimi punctul de vedere Tn Consiliu. Daca,
Doamne fere9te, dansa este in concediu sau are probleme medicale sa
trimita adjunctul. Multumesc.

Domnul consilier MITU RAZVAN AUREL – pre9edintele comisiei
va muljumesc. Am notat 9i o sa discut personal cu doamna

directoare 9i o sa o rog ca de acuma Tncolo sa fie prezenta la toate
9edin+ele. va rog, daci mai sunt 9i aRe interven+ii, daca nu sunt, o sa va
rnul+umesc pentru prezenta Ti o sa declar 9edinja Tnchisa.

O zi buna!

Sedinta comisiei s-a Tncheiat Ia ora 09:25

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

PRESEDINTE SECRETAR
NECULA VALENTINMI TU rAN AUREL

Valenti lyJ']::,;i'"*
n D== a

Necula 08:£LT+803'oo'
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