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Sedinta se desfasoara online

Domnul consilier Riqu Andrei Daniel
Buna ziua. Din nou avem o 9edinji a comisiei juridice 9i de disciplina

convocata pentru doua proiecte de hotarare transmise pe ordinea de zi
suplimentara a 9edintei CGMB de la ora 14.00. Intentia mea nu este sa vi
rejin prea mult.

Primul proiect de pe ordinea de zi suplimentara – Proiect de
hotarare privind cooperarea Tntre Municipiul Bucure9ti 9i Federajia
Romani de Arte Marjiale in vederea organizarii Campionatului
Mondial de Karate Ashihara, la Bucure9ti, in perioada 03-07
noiembrie 2021. Acest proiect are referat de aprobare din partea
initiatorului, Primarul General 9i un raport de specialitate de la Directia
Cultura, invalamant, Turism. Sper ca aji avut ocazia sa parcurgeji
docurnenta+ia, practic se propune sprijinirea organizarii campionatului
mondial de karate cu suma de 45.000 lei dintre care 30.000 lei pentru
transportul participanjilor 9i 15.000 pentru materiale publicitare. Daca sunt
observa+ii sau comentarii pe marginea proiectului de hotarare? Daca nu,
supuneji la vot proiectul de hotarare.
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Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva, 0 abjinerl avizul este favorabil.

Proiectul numarul 2 - Proiect de hotarare privind 'imputernicirea
expresa a Consiliului Local al Sectorului 1 de a coopera prin Direc jia
Generala de Asisten@ Sociala 9i Protecjia Copilului sector 1 cu
Asocia jia Congrega fia Inimii Neprihanite in scopul implementarii
proiectului casa Familie sfanta Maria. Proiect de hotarare ini+iat de
Primarul General care ata9eaza referat de aprobare 9i un raport de
specialitate al Direcjiei Rela Iia cu ONG-uri, Sindicate 9i Patronate 9i a
DGASMB. Practic se solicita aprobarea colaborarii Tntre sectorul 1 9i
aceasta asocia{ie pentru a sprijini cu anumite sume Tn valoare de pana la
1.400 lei, ceva de genul acesta este bugetul din documentatie contribu+ia
sectorului 1460 lei. Pentru a sprijini pana Ia 10 beneficiari, cu gazduire pe
perioada nedeterminata, asisten@ medicala, evaluare 9i consiliere
psihologica 9i mai multe acHvitali specifice. Daca sunt obsewa{ii sau
comentarii pe marginea acestui proiect? Nu sunt, va rog sa supuneji la vot
proiectul.

Cu 6 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva, 0 abtineri avizul este favorabil.

Multumesc pentru voturi 9i participare. Declar Tnchisa 9edinja
comisiei juridice.

Sedinta s-a Tncheiat Ia ora 13.15

P r e 9 e M
Rigu And Pl,Daniel


