
I

Proces-verbal

al 9edinjei Comisiei de sanatate, sport 9i protecjie sociala din data

de 26 aprilie 2021, ora 12.00
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9edinja comisiei s-a desfa9urat online in conformitate cu prevederile
HCGMB nr.94/2020.

Ordinea de zi:

1.Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al
municipiului Bucure9ti in domeniul privat al municipiului Bucure9ti a unor
construcjii din cadrul Spitalului Clinic de Urgen R pentru Copii "Grigore
Alexandrescu", in vederea casarii, demolarii si valorificarii

2.Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii temporare a unei parji
din parcajul situat Tn Piaja Constitujiei, sector 5, in vederea organizarii unui
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centru de vaccinare de tip drive-through de catre Administra+ia Spitalelor 9i
Serviciilor Medicale Bucuresti

3.Proiect de hotarare privind Tmputernicirea expresa a Consiliului
Local al Sectorului 6 prin Direc jia Generala de Asisten@ Sociala 9i Protec jia
Copilului Sector 6 de a Tncheia un acord de parteneriat Tn vederea
asocierii/cooperarii cu Organiza jia Salvaji Copiii Tn scopul realizarii Tn comun
a Programului privind Tnfiinjarea unui centru pilot de acordare a serviciile
pluridisciplinare pentru copii, victime ale abuzului sexual – Programul
Barnahaus

/

Domnul presedinte Tomescu Horia

Buna ziua dragi colegi. Vom Tncepe 9edinta Comisiei de sanatate,
sport 9i protecjie sociala. Avem trei proiecte pe ordinea de zi.

Primul proiect, proiect de hotarare privind trecerea din domeniul
public al municipiului Bucure9ti Tn domeniul privat al municipiului
Bucure9ti a unor construcjii din cadrul Spitalului Clinic de Urgen$
pentru Copii "Grigore Alexandrescu", in vederea casirii, demolarii 9i
valorificarii.

Este vorba de demolarea unor cladiri vechi din curtea Spitalului Grigore
Alexandrescu. Acesta este implicat Tntr-un proiect cu Banca Mondiala,
pentru construirea unui centru de ar9i 9i reorganizarea fluxurilor medicale ale
spitalului pentru o mai buna pozi+ionare 9i conectare a departamentului de
urgen@ ATI 9i chirurgie. Daca sunt discujii sau amendamente pe acest
proiect, va rog.

(

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina
Buna ziua. A9 vrea sa spun ca Referatul de specialitate al Direcjiei

Patrimoniu a fost Tnregistrat 9i semnat pe data de 10.03.2021. Iata ca abia
dupa o luna, chiar mai mult, am reu9it Tntr-un feI sa introducem pe ordinea
de zi acest proiect. Poate are legatura 9i cu faptul ca domnul manager,
domnul profesor Ulici, acum doua saptamani s-a prezentat Tn faja Consiliului
Local al sectorului 1 unde a solicitat sa se puna pe ordinea de zi cu celeritate
acest proiect. Deci cam mult am a9teptat cu proiectul.
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Domnul pre9edinte Tomescu Horia

Alte interventii? va muljurnesc. sa supunem la vot.

Domnul consilier Moraru Adrian Flavius

Votez pentru. Nu mi-a aparut optiunea de vot. Abia m-am conectat.

Domnul presedinte Tomescu Horia

Cu 10 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva, 0 abtineri, proiectul a primit aviz

favorabil1f

Punctul 2 pe ordinea de zi. Proiect de hotirare privind aprobarea
utilizarii temporare a unei parji din parcajul situat Tn Piaja Constitujiei,
sector 5, in vederea organizarii unui centru de vaccinare de tip drive-
through de catre Administrajia Spitalelor 9i Serviciilor Medicale
Bucuresti .

Este un proiect foarte oportun, avand Tn vedere situajia sanitara a
Bucure9tiului. Daca sunt alte intervenjii, amendamente, va rog.

Doamna consilier Raiciu Anca Daniela
Eu nu am un amendament. Vreau sa fac doar o remarca. Tntr-adevar

proiectul este oportun, dar 9i testarea gratuita propusa mai demult era
oportuna 9i poate nu am fi ajuns Tn aceasta situajie in care Bucure9tiul a stat
intr-o perioada extrern de neplacuta ca sa spun a9a. sa speram ca lucrurile
vor intra in normal. Eu am sa votez pentru 9i cred ca tot grupul consilierilor
generali din partea Partidului Social Democrat vor vota pentru. Vaccinarea
este importanta. Mul{umesc.

(

Domnul pre9edinte Tomescu Horia

1 Domnul Moraru Adrian Flavius, consilier general, a men+ionat expres ca voteaza “pentru”
avand Tn vedere ca sistemul de vot nu i-a 'inregistrat opjiunea de vot.
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Tntr-adevar vaccinarea este extrem de importanta 9i trebuie Tncurajata
prin toate mijloacele. Alte intewenjii?

Domnul consilier Moraru Adrian Flavius
As dori ca de acum Tncolo cei care iau in calcul deschiderea acestor

puncte sa se gandeasca, ca totu9i concentratia cea mai mare de populajie
nu este Tn faIa Palatului Parlamentului ci in special in cartiere 9i nu in mijlocul
Bucure9tiului. Poate ca pe urmatoarele le facem 9i Tn zonele mai apropiate
de cartierele Tn care exista o densitate mai mare de populajie. va muljumesc.

f Domnul pre9edinte Tornescu Horia
Multumesc domnul Moraru. sa supunem la vot, va rog.
Cu 1 1 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva, 0 abjineri, proiectul a prirnit aviz

favorabil.

Ultimul proiect pe ordinea de zi. Proiect de hotarare privind
imputernicirea expresa a Consiliului Local al Sectorului 6 prin Direc jia
Generala de Asistenji Sociala 9i Protecjia Copilului Sector 6 de a
Tncheia un acord de parteneriat in vederea asocierii/cooperarii cu
Organiza jia Salvaji Copiii Tn scopul realizarii Tn comun a Programului
privind Tnfiinjarea unui centru pilot de acordare a sewiciile
pluridisciplinare pentru copii, victime ale abuzului sexual – Programul
Barnahaus.

(

Daca sunt interventii sau amendamente.

Doamna consilier Raiciu Anca Daniela
A9 vrea eu sa pun ni9te intrebari. Este cineva Tn sala care ne poate da

mai multe amanunte despre acest program?

Doamna Director General Cosmina Simiean – DGASMB
Buna ziua doamna consilier general, buna ziua tuturor membrilor

comisiei. Asa cum bine stiti, in temeiul Codului Administrativ, sectoarele
municipiului Bucure9ti sunt obligatE sa solicite acordul prealabil al CGMB
pentru orice proiect Tn care doresc sa se asocieze cu persoane fizice sau
juridice ca sa faca un proiect. Proiectul pe care iI avem acum Tn fa@ 9i despre
care facem vorbire este un astfel de proiect Tn care Consiliului General i se
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solicita sa T9i dea acordul pentru asociere, urmand ca toate detaliile cu privire
la aceasta asociere sa fie stabilita printr-o hotarare de Consiliul Local, ulterior
aprobarii hotararii de Consiliu General. Ce face acest proiect, este ca
sectorul 6 9i cu Salvaji Copiii Tncearca sa implementeze in Romania un
proiect care nu exista 9i de care avem o acuta nevoie. va dau un singur
exemplu. Sunt foarte mulji copii din pacate, 9i o sa Tncerc sa nu folosesc to Ii
termenii specifici, sunt foarte multi copii, victime ale abuzului sexual, copii
care sunt violaji 9i pentru care interventia este extrem de haotica Ia ora asta
in Bucure9ti. Nu prea exista speciali9ti 9i proceduri care sa consilieze ace9ti
copii. Modelul pe care iI propune Salvaji Copiii nu este un model nou. El este
implementat cu succes Tn !arile nordice Tn speciala in Nowegia. Se bazeaza
pe un set de proceduri efectiv iei copilul de mana cum iI duci la consiliere.
Ce face consilierul cu el? Este un manual daca vreji, o procedura Tntreaga
prin care ace9ti copii care sunt victime ale abuzului sexual sunt ajutaji. Noi
nu numai ca suntem obligaji sa punem pe ordinea de zi a Consiliului General
o astfel de asociere, dar ne bucuram ca unul dintre sectoare va oferi acest
Serviciu Tn Bucure9ti pentru ca avem foarte multe cazuri, din pacate, avem
foarte multe mame minore Tn Bucure9ti, avem foarte mulji copii care sunt
supu9i abuzului sexual 9i consideram ca este necesar.

(‘

Doamna consilier Raiciu Anca Daniela
Muljumesc doamna Simiean. A9 vrea daca se poate sa ne trimite li mai

multe amanunte referitor la acest program. Tntr-adevar a9a cum bine ay
spus, care este necesar 9i bine’injeles va fi gestionat de catre cei de la
Sectorul 6. in Comisia de sanatate eu am sa ma abjin, darin plen, in functie
de materialele pe care dumneavoastra mi Ie veji trimite, pentru ca programul
este extrern de complex, 9i vreau sa vad mai multe puncte de vedere, vom
vedea. Muljumesc frumos. iIi muljumesc pentru explicatii.

(

Domnul pre9edinte Tomescu Horia

Muljumesc doamna director, mul+umesc doamna consilier. Supunem
la vot, va rog.

Cu 9 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 3 abjineri, proiectul a primit aviz
favorabi I

Muljumesc dragi colegi. Am terminat tot ce aveam pe ordinea de zi, ne
vedem maine in plen.
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Sedinta comisiei s-a Tncheiat Ia ora 12.15

Nota: Consemnarea voturilor s-a realizat Tn conformitate cu rezultatele

generate de platforma online de videoconferin la WebEx pe care s-a
desfasu rat sedinta.
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PRESEDINTE,
Tomescu Horia

SECRETAR
Moraru Adrian Flavius
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