Proces verbal
incheiat in §edinta Comisiei Juridice gi de Disciplina din data de
30.03.2021 , ora 9.30
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Sedinta comisiei s-a tinutonlinein conformitatecu prevederile HCGMB

nr.94/2020.
(

Domnul Rigu Andrei Daniel

Buna dimineaja. Dragi colegiva muljumescca aji intratla comisia

juridica convocata din scurt. Au venit patru proiecte de hotarare
suplimentare, le-aji primit 9i dumneavoastra prin e-mail. O sa Tncepem
imediat ce vine doamna director de la ONG-uri, doamna Alina Mihai, care
ne va lamuri cateva aspecte

Ordinea de zi a 9edintei comisiei juridice este urmatoarea:
1.Proiect de hotarare privind Tmputernicirea expresa a Consiliului

Local al Sectorului 4 de a hotarTcu privire la aprobarea procedurii de
colaborare 9i a parteneriatuluipentru dezvoltare locala TntreSectorul 4 al
Municipiului Bucure9ti, D.G.A.S.P.C. Sector 4 9i Federajia Filantropia
privind

proiectul

„Parteneriat

de

dezvoltare

locala

pentru

tinerii

dezinstujionalizaji” in cadrul apelului de proiecte lansat prin Programul
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Opera{ional Capacitate Administrativa 2014-2020, Obiectivul Specific 2.1
Introducerea de sisteme 9i standarde comune Tn administratia publica
locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari Tn concordan@

cu SCAP

2.Proiect de hotarare privind Tmputernicirea expresa a Consiliului
Local al Sectorului 4 de a hotarTcu privire la aprobarea procedurii de
colaborare 9i a Parteneriatului pentru Dezvoltare Locala Tntre Sectorul 4
al Municipiului Bucure9ti, D.G. A.S.P.C. Sector 4, Federa{ia pentru

Accesibilizarea Romaniei 9i Asociatia Consultantilor 9i Expertilor Tn

Economie Sociala Romania privind proiectul „'impreuna pentru Dezvoltare
Locala! Tmpreuna pentru comunitati mai puternice” in cadrul apelului de
proiecte lansat prin Programul Operajional Capacitate Administrativa
2014-2020
3.Proiect de hotarare privind Tmputernicirea expresa a Consiliului
Local al Sectorului 4 de a hotarTcu privire la aprobarea procedurii de
colaborare 9i a parteneriatului pentru Dezvoltare Locala Tntre Sectoru14 al
Municipiului Bucure9ti, D.G.A.S.P.C. Sector 4 9i Societatea Nationala de
Cruce Ro9ie din Romania privind proiectul „Fii voluntar, fii responsabil” in
cadrul apelului de proiecte lansat prin Programul Operajional Capacitate
Administrativa 2014-2020
4.Proiect de hotarare privind Tmputernicirea expresa a Consiliului
Local al Sectorului 4 de a hotarTcu privire la aprobarea procedurii de
colaborare 9i a Parteneriatului pentru Dezvoltare Locala Tntre Sectorul 4

(

al Municipiului
Bucure9ti,D.G.A.S.P.C. Sector4 9iAsociajiaGO-AHEAD

(

privind proiectul „Cetajenie activi Tntr-olume digitala” in cadrul apelului de
proiecte lansat prin Programul Operajional Capacitate Administrativa
2014-2020
Proiectul cu numarul 5 nu iI avem inca pe e-mail - Proiect de
hotarare privind aprobarea participarii Municipiului Bucure9ti ca partener
pentru dezvoltare locala Tn cadrul proiectului Axa Creativa a Bucure9tiului
propus spre finantare de catre Fundatia Friends for Friends Tn cadrul AM
POCA, axa prioritara 2 – Administratie publica 9i sistem judiciar accesibile

9i transparente, cu privire la consolidarea capacitaIii ONG – urilor 9i
partenerilor sociali de a se implicaTnformularea 9i promovarea dezvoltarii
la nivel local.
Doamna Mihai Alina – Director ONG-uri, Sindicate si Patronate
Buna ziua.
Domnul Rigu Andrei Daniel
O sa fac o introducere pentru colegii mei. Aceste proiecte de hotarari
privesc parteneriate ale Consiliului Local sector 4 cu diverse Asociajii sau
Fundatii care vor sa aplice pentru fonduri nerambursabile. Aceste proiecte
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de hotarari sunt necesare, astfel Tncat partenerii sa primeasca finantari.

Am avut 9i ieri astfel de proiectede hotarari.Tntrebareape care o aveam
pentru doamna director este daca fmi confirma ca unele proiecte de
hotarari se refera Ia o linie de finantare care din cate vad s-a terminat pe
31 ianuarie 2020 9i ma refer aici la proiectul cu Federatia Filantropia, cu
Asociajia GO AHEAD. Din informa+iilemele apelula expirat pe 31 ianuarie
2020, pana 31 maRie 2021 fiind deschis apelul consolidarea capacitatilor

ONG-urilor 9i partenerilor sociali de a se implica Tn formularea 9i
promovarea dezvoltarii la nivel local regiunea Bucure9ti llfov.

Doamna Mihai Alina Director ONG-uri. Sindicate si Patronate
Dupa cum puteti vedea de la Sectorul 6 se stipuleaza foarte clar ca

ei vor sa depuna pe AM POCA cererea de finantare14 9i 660, cumva de
la Sectorul4 au dorit sa schimbe un pic proiectulde hotarare ma refer la
ONG-ul care a dorit in felul acesta, tocmai pentru a putea avea o marja de
aplicare ceva mai mare, adica daca iei numai prin... .sau nu pot finanta nu
pot depune Tncadrul acestei axe se poate depune 9i Tncadrul altei axe de
finan+are,dar este vorba despre acela9i proiect9i despre aceea9i axa de
finanjare cum avem 9i Tn Filantropia Tn proiectul initial e Primaria

(

Municipiului Bucure9ti prin Directia Relatia cu ONG-uri in parteneriat cu
DGASMB Ia feI cum sunt si cele de la Sectorul 6 la feI sunt si acestea de

la Sectorul4 poate de aici un pic confuzia din titlulun pic diferital

proiectuluide hotarare fala de cele de la Sectorul 6, dar este vorba despre
aceea9i axa prioritara, ei au termenul de depunere Tn data de 31 martie

adica maine 9i este vorba despre aceea9i axa prioritaradaca va uitali
rapoartelede specialitate9iTnhotarare mai jos scrie cererea de proiecte
(

CP 14/2021 pentru regiunea mai pujin dezvoltata Bucure9ti llfov, deci nu
este doar o confuzie cred.

Domnul RigluAndrei Daniel
Ma uit de exempluTnreferatulde aprobare al hotarariicu Filantropia
iar la finalul referatului de aprobare se mentioneaza obiectivul specific 2.1

introducereade sisteme standarde comune adrninistratiapublica locala
ce optimizeaza procese orientate catre beneficiari Tn concordanta cu
SCAP. Ori din link-ulpe care iI am eu cu fonduri structurale.ro unde este
tabelul cu subpunctele acestei axe acest subpunct apare finalizat Tn 31
ianuarie 2020, de aici este neTnjelegerea 9i Tntrebarea mea.

Doamna Mihai Alina – Director ONG-uri. Sindicate si Patronate
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va injeleg, doar ca eu nu am verificat de exemplu aceasta informa+ie
pentru ca am discutat cu ONG-ul 9i momentan banuiesc ca ei nu ar dori

sa Tncheieun parteneriatcu PMB daca nu ar putea depuneTncadrul
acestei axe care se Tncheie pe 31 martie. Daca doriti pot suna Ia ONG sa
vad ce au dorit cu acest proiect. La Filantropia de exemplu proiect depus

in parteneriatcu PMB- DGASMB au ganditca se TncadreazaTnaceasta
axa. §i Tn cel de-al doilea cu sectorul 4 s-au gandit Tn acela9i feI.

Domnul Ri(lu Andrei Daniel
Din punctul meu de vedere

au mentionat gre9it taxa de finan+are

pana Ia urma este Ia ONG, la partenercare daca dorea sa aplice pentru

o axa care nu mai este deschisa oricum nu poate sa o faca deci din punctul
de vedere al administrajiei publice locale.
(

Doamna Mihai Alina – Director Relatia cu ONG-uri, Sindicate si

Patronate
Aseara am discutat cu un ONG care a cerut clarificari la proiectul cu

AM POCA 9i ma gandesc ca 9i Filantropiaa cerut clarificaripe aceasta
axa 9i cumva au putut sa se Tncadreze cu proiectul. ONG-urile au mai
cerut clarificari.

Domnul Riqu Andrei Daniel
Ce a9 dori este sa nu ne gandim 9i sa nu presupunem ci sa 9tirn
foarte sigur Tn proiecte, astfel de confuzii sau nelamuriri sa numai fie mai
ales pentru proiectele care sunt facute pentru ordinea de zi suplimentara
de pe o zi pe alta.
(

Avand Tn vedere aceste aspect o sa supun aprobariipe rand

proiectele pe care le-am primit pentru ordinea de zi suplimentara.

Primul proiect - Proiect de hotarare privindTmputernicireaexpresa
a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotarT cu privire la aprobarea
procedurii de colaborare 9i a parteneriatului pentru dezvoltare locala Tntre
Sectorul 4 al Municipiului Bucure9ti, D.G.A.S.P.C. Sector 4 9i Federajia
Filantropia privind proiectul „Parteneriat de dezvoltare locala pentru tinerii
dezinstutionalizaIi” in cadrul apelului de proiecte lansat prin Programul
Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, Obiectivul Specific 2.1
Introducerea de sisteme 9i standarde comune Tn administratia publica
locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiariTnconcordanta

cu SCAP
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Are referat de aprobare din partea Primarului general, raport comun

de specialitate al direcjiilor Relajia cu ONG Sindicate 9i Patronate 9i a
DGASMB. Daca sunt comentarii,observa+iidin partea colegilorpe acest
proiect? Nu sunt. Vota{i, va rog.
Cu 8 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 1 abtinere avizul este
favorabil.
Urmatorul proiect

- Proiect de hotarare privind Tmputernicirea

expresaa Consiliului
Localal Sectorului
4 de a hotarT
cu privirela
aprobarea procedurii de colaborare 9i a Parteneriatului pentru Dezvoltare

Locala TntreSectorul 4 al MunicipiuluiBucure9ti, D.G.A.S.P.C. Sector 4,
Federa+ia pentru Accesibilizarea Romaniei 9i Asociajia Consultanjilor 9i
Experjilor Tn Economie Sociala Romania privind proiectul „impreuna
pentru Dezvoltare Locala! Tmpreunapentru comunitalimai puternice” in
cadrul apeluluide proiecte lansat prin Programul Opera+ionalCapacitate

(

Administrativa 2014-2020. Acest proiect are referat de aprobare din partea

Primaruluigeneral, raport comun de specialitateal direc+iilorRelajia cu
ONG Sindicate si Patronate si a DGASMB. Daca sunt comentarii,
observatii din partea colegilor pe acest proiect? Nu sunt. Vota Ii, va rog.

Cu 9 voturi pentru, 0 voturi impotriva 9i 0 abtineri avizul este

favorabil.

Urrnatorul proiect - Proiect de hotarare privind Tmputernicirea

expresaa Consiliului
Localal Sectorului
4 de a hotarT
cu privirela
(

aprobarea procedurii de colaborare 9i a parteneriatului pentru Dezvoltare

LocalaintreSectoru14al Municipiului
Bucure9ti,D.G.A.S.P.C. Sector4 9i

Societatea Nationala de Cruce Ro9ie din Romania privind proiectul „Fii
voluntar, fii responsabil” in cadrul apelului de proiecte lansat prin

Programul Operajional Capacitate Administrativa2014-2020. Acest

proiect are referat de aprobare din partea Primarului general, raport

comun de specialitateal DirectieiRelajia cu ONG Sindicate9i Patronate
9i a DGASMB. Daca sunt comentarii, observa+ii din partea colegilor pe

acest proiect?Nu sunt.Votati,va rog.

Cu 9 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 abtineri avizul este
favorabiI.
Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
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Nu este normal sa primim4 proiecte cu foarte putintimp Tnaintede

comisie, sa facem inca o comisie aceasta denota dezorganizare Tn
aparat,apoi

sa ni se spuna ca ni se trimite un proiect acum Tn timpul

9edintei.Nu se poate analiza acum Tntimpul 9edintei,suntem atenji la
aceasta 9eding. Nu a9 vrea sa se mai Tntampleacest lucru, ajutam ni9te
ONG-uri sa poata sa mai depuna cereri de finanjare dar va rugam frumos
sa numai ne pune+iin aceasta situa+ienu este ok.
Domnul Consilier Badiu Andrei

Achiesez §i eu la ce s-a spus mai devreme, indiferentdaca prirnarul
le-a semnat va rog sa transmiteji direc+iilordaca vor sa puna proiecte pe
ordinea de zi sa stea planton la u9a ... ..in ziua 9edinjei nu se mai poate,
vor sa le treaca proiectele sa se mi9te mai repede.
(

Doamna Consilier Gram Anamaria Alina
Eu propun sa fie ultima oara cand dam un aviz favorabilTn aceste
conditii.
Doamnul Riflu Andrei Daniel
Dragi colegi am rejinut ce spuneti, o sa supun la vot daca supun la

vot acest proiect. Pana la acest momentnu I-am primitpe e-mail, astfel
Tncatnu avem ce sa votam, deocamdata suntem Ia al patruleaproiect.
Urmatorul proiect - Proiect de hotarare privind Tmputernicirea

expresaa Consiliului
Localal Sectorului
4 de a hotarT
cu privirela
(

aprobarea procedurii de colaborare 9i a Parteneriatului pentru Dezvoltare
Locala TntreSectorul 4 al MunicipiuluiBucure9ti, D.G.A.S.P.C. Sector 4 9i

Asocia jia GO-AHEAD privind proiectul „Ceta+enie activi Tntr-o lume
digitala” in cadrul apelului de proiecte lansat prin Programul Operational
Capacitate Administrativa 2014-2020. Acest proiect are referat de
aprobare din partea Primaruluigeneral, raport comun de specialitate al
Directiei Relatia cu ONG Sindicate si Patronate si a DGASMB. Daca sunt
comentarii, observatii din partea colegilor pe acest proiect? Nu sunt.
Vota{i, va rog.
Cu 9 voturi pentru, 0 voturi impotriva 9i 0 abtineri avizul este
favorabil.

Cel de al cincilea proiect nu iI am pe e-mail, deci nu am ce sa supun

la vot. Poate sa confirmecineva dintrecolegi ca are acest proiectpe email?
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Doamna Consilier Petre Stefania
Nu , nu I-am primit nici noi. Dar, domnule pre9edinteeu am Tntrebare
catre DATJ, cand au fost transmise aceste proiecte, toate cele 5?
Domnul Riflu Andrei Daniel

Au fost transmise cele patru, aseara, la ora 20.37, iar al cincilea
despre care se vorbe9te nu 1-amprimit.
Doamna Consilier Petre Stefania
Dar Tntrebareaeste un acord de la PS4 pentru toate cele 5 proiecte.

Doamna Mihai Alina – Director Relatia cu ONG. Sindicate si

Patronate
Proiectele de la sectorul 4, ma uit pe calendar 9i imediat va spun de
ce le-ati primita9a tarziu ca noi nu ne-am fi dorit sa le primititarziu. Pentru
noi a Tnsemnato presiune foarte mare. §edinta de Consiliul local de la
sector 4 a avut Ioc in 25, noi le-am primitTndata de 26 la ora 15.30. Drept

(

pentrucare au fost gata de abia luni, nu am avut cum sa le facem mai
repede, nu am avut cum sa le facem sa intre pe ordineade zi, ci le-am

facut pentru suplimentara.

Doamna Consilier Petre Stefania
Toate 5, doamna director? Sau cel de-al cincilea a venit mai tarziu.

Doamna Mihai Alina – Director Relatia cu ONG. Sindicate si

(

Patronate
Cel de-al cincilea a fost terminat acum o ora, proiectul cu Friends for
Friends.

Doamna Consilier Petre Stefania
Ele au venit toate 5 pe 26, nu?

Doamna Mihai Alina – Director Relatia cu ONG. Sindicate si

Patronate
Cele 4 de la sectorul 4 au venit pe data de 26, la ora 16.00, 9edinta
de Consiliu Local a avut Ioc pe 25.
Doamna Consilier Petre Stefania
E treaba lor ca s-au organizat a9a, avand Tnvedere termenul. §i cel
de-al cincilea?
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Doamna Mihai Alina – Director Relatia cy ONG, Sindicate si

Patronate
Cel de-al cincilea a venit aseara. Aseara Ia 18.30 am terminat
referatul de specialitate. Acesta este inijiat de Primaria Municipiului

Bucuresti, cu Directia Cultura si Directia Relatia cu ONG-urile. Aseara la
18.30 am terminat referatul comun de specialitate, la 20.10 eram la
Directia Cultura sa discutam despre referatul comun de specialitate 9i la
20.45 am fost Ia Direcjia Juridic iar Ia ora 21.00 am depus.. . .
Domnul Rigu Andrei Daniel
Am primit acest proiect acum, el are 35 de pagini, o sa propun
colegilor sa votam daca amanam acest proiect pentru urmatoarea 9edin@
a comisiei juridice.
(

Domnul Consilier Badiu Andrei

fmicer scuze, despre ce proiecteste vorba?
Domnul Riqu Andrei Daniel
va pot citi domnule Badiu - Proiect de hotarare privindaprobarea
participarii Municipiului Bucure9ti ca partener pentru dezvoltare locala in
cadrul proiectuluiAxa Creativa a Bucure9tiuluipropus spre finanjare de
catre Fundatia Friends for Friends in cadrul AM POCA, axa prioritara2 –
Administratie publica 9i sistem judiciar accesibile 9itransparente, cu privire
la consolidarea capacitatii ONG – urilor 9i partenerilorsociali de a se
implica Tnformularea 9i promovarea dezvoltarii la nivel local. Acest proiect

T§i propune
(

sa dezvolte

capacitatea

ONG-ului

de participare

la politici

publice Tn domeniul industriilor culturale 9i creative, dezvoltarea unui
mecanism de colaborare pe termen lung a parteneruluicu partilevizate,
in elaborarea Pi monitorizarea unei strategii privind axa creativa a
Bucurestiului, derulare, cercetare, organizare de consultari publice,
organizare de consultari de specialitate 9i elaborarea unui draft de
specialitate pentru dezvoltarea axei creative a Bucure9tiului.
Domnul Consilier Badiu Andrei
Am Tnteles.Are termen?

Doamna Mihai Alina - Director Relatia cu ONG-urile, Sindicate si

Patronate

31 martie. Nu este rea voinR, pur 9i simplu ONG –ul a scris foarte
greu cererea de finanjare, s-au decis foarte greu asupra proiectuluipe
care vor sa TI faca 9i l-au depus Tn ultima instan+a.
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Domnul Riqu Andrei Daniel
Dragi colegi pentru ca mai sunt 2 minute pana la Tnceperea 9edintei
plenului consiliului o sa va supun la vot amanarea acestui proiect.

Doamna Mihai Alina –DirectorRelatia cu ONG-urile, Sindicate si

Patronate
Domnule Rigu, daca fmi permiteli ei vor pierde finantarea, daca nu
le aprobam acum.
Domnul Riqu Andrei Daniel

Sunt con9tientde asta, dar aveau la dispozitiedin 19 ianuarie. va

rog frumos supunem la vot amanarea proiectului.

Cu 4 voturi pentru, 1 vot Tmpotriva9i 4 abtineri propunerea de
amanare nu a trecut.

(

(’

Domnul Riqu Andrei Daniel
Supun la vot proiectul - Proiect de hotarare privind aprobarea
participarii Municipiului Bucure9ti ca partener pentru dezvoltare locala Tn
cadrul proiectuluiAxa Creativa a Bucure9tiuluipropus spre finantare de
catre Fundajia Friends for Friends Tncadrul AM POCA, axa prioritara2 –
Administra+ie publica 9i sistem judiciar accesibile 9i transparente, cu privire
la consolidarea capacitatii ONG – urilor 9i partenerilorsociali de a se
implica Tnformularea 9i promovarea dezvoltarii la nivel local. Acest proiect
are referat de aprobare din partea Primarului general, raport comun de
specialitate al Directiei Relatia cu ONG Sindicate 9i Patronate 9i a Directiei
Cultura 9i documentele de sustinere elaborate de partenerul care vrea sa
se asocieze cu municipiul Bucure9ti 9i sa aplice pentru aceasta finantare.
Din punct de vedere al formei proiectul de hotarare are documentele
necesare pentru a fi discutat 9i fi votat un aviz. Daca sunt comentarii,
observajii din partea colegilor pe acest proiect? Nu sunt. Votati, va rog.
Cu 1 vot pentru, 2 voturi impotriva 9i 6 abtineri avizul este
nefavorabil.
Prd§edMte
RiA &6drei Daniel
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