
Proces-verbal

Tncheiat Tn 9edinta Comisiei de sanatate, sport 9i protec jie sociala

de 27 ianuarie 2021, ora 16.00
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TOMESCU HORIA

MORARU ADRIAN FLAVI US

DEACONESCU cATALIN-IONUT

o AM

CANTEA IULIANA-ROXANA

NECULA VALENTIN

COMAN ICI ANCUTA-SORI NA

ENCIU MIHAELA

ANGHEL IORDANESCU
LI PA ELISABETA

RAICIU ANCA-DANIELA

IONESCU ANDREI-GEORGE

(

Sedinta comisiei s-a desfa§urat online in conformitate cu prevederile

HCGMB nr.94/2020.

Ordinea de zi:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea structurii organizatorice

a Spitalului „Dr. I. Cantacuzino“

(

2. Proiect de hotarare privind numirea a trei consilieri din cadrul
Consiliului General a Municipiului Bucure9ti Tn Consiliul

Administrativ al Clubului Sportiv Municipal Bucure9ti
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3. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentanjilor

Consiliului General al Municipiului Bucure9ti in Comisia de vanzare

9i Tn Comisia de contestajie pentru spajiile proprietate privati a
statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale cu destinatia de

cabinete medicale, precum 9i a spajiilor Tn care se desfa9oara
activitiji conexe actului medical, organizati la nivelul Municipiului

Bucure9ti, pentru aplicarea O.U.G. nr. 68/2008 privind vanzarea
spajiilor proprietate privati a statului sau a unitalilor administrativ-

teritoriale cu destinajia de cabinete medicale, precum 9i a spajiilor Tn
care se desfasoara activitati conexe actului medical

(

Proiect suplimentar:

4. Proiect de hotirare privind schimbarea temporara a destinajiei
9i transmiterea dreptului de administrare de la Circul Metropolitan
Bucure9ti catre Administrajia Spitalelor 9i Serviciilor Medicale

Bucure9ti a unei pirji din imobilul situat in Aleea Circului nr. 15,

sector 2, in scopul organizarii a doua centre de vaccinare

Domnul pre9edinte Tomescu Horia

Proiect de hotarare privind aprobarea structurii organizatorice

a Spitalului „Dr. I. Cantacuzino“.
Daca nu sunt Tntrebari sau amendamente, supunem la vot.

(

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina

Referitor la proiectul de pe suplimentara, a9 avea cateva Tntrebari

sa-I adresez dornnului director de la ASSMB
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Domnul pre9edinte Tomescu Horia

Proiectul a sosit acumjumatate de ora gi nu am putut sa-I convocam

pe domnul director in a9a scurt timp. . .

Doamna Enciu nu a votat

Doamna consilier Enciu Mihaela

Am votat, dar nu §tiu de ce nu ma vad

Doamna consilier Raiciu Anca Daniela

Am 9i eu o rugaminte la domnul Viceprimar 9i pre9edinte al Comsiei

de sanatate, daca putem sa stabilim o ora Tmpreuna pentru comisii.
(

Domnul pre9edinte Tomescu Horia

Nu putem avea mai multe comisii Tn paralel.

Doamna consilier Enciu Mihaela

Sunt pentru.

Domnul pre9edinte Tomescu Horia

Cu 9 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 1 abjinere, proiectul a primit
aviz favorabil1

Doamna consilier Lipa Elisabeta s-a conectat la platforma WebEx
ora 16.10

(

1 Doamna EnCiU Mihaela, consilier general, a mentionat expres Ca voteaza “pentru”
avand Tn vedere ca sistemul de vot nu i-a Tnregistrat op+iunea de vot.
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Proiect de hotarare privind numirea a trei consilieri din cadrul

Consiliului General a Municipiului Bucure9ti Tn Consiliul

Administrativ al Clubului Sportiv Municipal Bucure9ti. sa trecem la
vot

Domnul consilier Anqhel lordanescu

Eu nu pot vota. Sunt pentru.

Domnul pre9edinte Tomescu Horia

Cu 11 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 abjineri, proiectul a prirnit

aviz favorabil2

Proiect de hotirare privind desemnarea reprezentanjilor

Consiliului General al Municipiului Bucure9ti in Comisia de vanzare

9i Tn Comisia de contestajie pentru spajiile proprietate privata a
statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale cu destinatia de

cabinete medicale, precum 9i a spajiilor Tn care se desfa9oara

activitali conexe actului medical, organizata la nivelul Municipiului

Bucure9ti, pentru aplicarea O.U.G. nr. 68/2008 privind vanzarea
spajiilor proprietate privata a statului sau a unitalilor administrativ-
teritoriale cu destinajia de cabinete medicale, precum 9i a spajiilor Tn

care se desfa9oara activitali conexe actului medical. Supunem la vot.
Cu 11 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 ab+ineri, proiectul a primit

aviz favorabil.

r

(

Proiect de hotirare privind schimbarea temporara a destinajiei
9i transmiterea dreptului de administrare de la Circul Metropolitan

2 Domnul Anghel lordanescu, consilier general, a men+ionat expres ca voteaza “pentru”
avand Tn vedere ca sistemul de vot nu i-a Tnregistrat op+iunea de vot.

4



Bucure9ti catre Administrajia Spitalelor ei Sewiciilor Medicale

Bucure9ti a unei pirji din imobilul situat Tn Aleea Circului nr. 15,
sector 2, in scopul organizarii a doua centre de vaccinare

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina

Cine a solicitat ca o parte din Circul Metropolitan sa devina centru
de vaccinare?

Doamna director Persunaru Mariana - Directia Patrimoniu

Comitetul Municipiului Bucure9ti pentru Situa+ii de Urgen@ Tmpreuna
cu Directia de sanatate Publica

(

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina

Exista vreo adresa catre Primaria Municipiului Bucure9ti prin care se

solicita acest spa liu?

Doamna director Persunaru Mariana - Directia Patrimoniu

Din comitetul respectiv facand parte 9i Primarul General 9i
reprezentanji ai Primariei Municipiului Bucure9ti, s-a stabilit ca urrnare a

analizei, ca acolo sa se faca acest centru de vaccinare. Deci nu ni s-a

impus ca acolo sa fie.

(

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina

Cadrele medicale din aceste doua centre, am Tnteles ca sunt puse

la dispozitie de catre ASSMB 9i a9 vrea sa Tntreb de unde vor fi luate
aceste cadre?

ASSMB are prin s in buget finan+are pentru dotarea centrelor de
vaccin are?
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I

Doamna director Persunaru Mariana - Directia Patrimoniu

in ceea ce prive9te finanjarea, conform Ordonan+ei 3/2021, se va

realiza prin transfer de la bugetul de stat.

Domnul presedinte Tomescu Horia

Cu 9 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 2 abjineri, proiectul a primit
aviz favorabil.

Daca nu mai sunt alte lucruri pe odinea de zi, declar 9edinta Tnchisa.

va multumesc dragi colegi ca ati participat.

(

Sedinta comisiei s-a Tncheiat Ia ora 16.30

Nota: Consemnarea voturilor s-a realizat Tn conformitate cu

rezultatele generate de platforma online de videoconferinta WebEx pe
care s-a desfasurat sedinta

(
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