
Proces-verbal

al 9edintei Comisiei de sanatate, sport 9i protectie sociala din data

de 31 mai 2021, ora 09.30
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TOMESCU HORIA

MORARU ADRIAN FLAVIUS

DEACONESCU cATALIN-IONUT

o A
CANTEA IULIANA-ROXANA

(

NECULA VALENTIN

COMAN ICI ANCUTA-SORINA

ENCIU MIHAELA

ANGHEL IORDANESCU

LIPA ELISABETA

RAICIU ANCA-DANIELA

IONESCU ANDREI-GEORGE

ARUXANDEI IONUT

(

Sedinta comisiei s-a desfasurat online in conformitate cu prevederile

HCGMB nr.94/2020.

Ordinea de zi:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea supraetajarii 9i
extinderii construcjiei C4 din cadrul Spitalului Clinic de Urgen@
pentru Copii ”M.S. Curie“ in scopul maririi capacitalii Secjiei de
terapie intensiva nou nasculi

2. Proiect de hotarare privind amplasarea de echipamente
pentru exercijii fizice, tip calisthenics, in spajiile verzi din Bucure9ti,
aflate in proprietatea Municipiului Bucure9ti 9i administrarea
Administrajiei Lacuri, Parcuri 9i Agrement Bucure9ti
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3. Proiect de hotarare privind desemnarea unor consilieri din
cadrul Consiliului General al Municipiului Bucure9ti ca membri Tn
Comisia de evaluare 9i selecjionare a proiectelor de finanjare
nerambursabila alocate de la bugetul local al Municipiului Bucure9ti,
prin bugetul Direcjiei Generale de Asisten@ Sociala a Municipiului
Bucure9ti, pentru activitiji nonprofit de interes local

Domnul presedinte Tomescu Horia

Buna dimineata, colegi. sa Tncepem. Avem pe ordinea de zi 3
proiecte.

Primul proiect de hotarare privind aprobarea supraetajirii 9i
extinderii construcjiei C4 din cadrul Spitalului Clinic de Urgen@
pentru Copii “M.S. Curie” in scopul maririi capacitalii Secjiei de
terapie intensiva nou nasculi.

(

Este vorba despre consolidarea 9i supraetajarea amfiteatrului din
spital pentru a extinde sectia de terapie intensiva. Daca sunt Tntrebari,
amendarnente? sa supunem la vot.

Cu 12 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva, 0 abtineri, proiectul a primit
aviz favorabil.

Trecem la punctul 2, proiect de hotarare privind amplasarea de
echipamente pentru exercijii fizice, tip calisthenics, in spajiile verzi
din Bucure9ti, aflate Tn proprietatea Municipiului Bucure9ti 9i
administrarea Administrajiei Lacuri, Parcuri ei Agrement Bucure§ti.

(

O avem alaturi de noi pe colega noastra doamna Manuela Mure§an,
care este initiatoarea acestui proiect.

Doamna consilier Muresan Manuela
Buna dimineata. Daca aveti Tntrebari, va rog sa mi le adresati. Nu

vreau sa spun decat cateva cuvinte, ca aceste aparate vor fi ... acesta este
un proiect cadru. Unde vor fi amplasate aceste proiecte 9i costurile
aferente, care nu sunt foarte mari, implementarii acestui proiect, vor fi
obiectul unor alte proiecte sau vor fi prinse Tn bugetul pentru anul 2022.
Aceste aparate vin in sprijinul cetatenilor de a face exercitii fizice Tn

apropierea casei fara nici un feI de cost 9i foarte important, in aer liber, nu
afecteaza cu nimic spatiile verzi, nu vor fi taieri de pomi, nu vor fi zone
verzi betonate 9i a9a mai departe. Ele se amplaseaza pe spatiul verde 9i
a fost foarte bine primit de cetajeni, proiectul fiind pus in dezbatere publica
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timp de o luna. Sper sa-I Tmbrati9ati 9i dumneavoastra a9a cum am
Tmbrali9at 9i eu propunerea venita de la cetateni. Nu este ideea mea, eu
nu sunt o fire foarte sportiva, dar sunt aici ca sa-i reprezint pe toti cetatenii
9i cred ca astfel de aparate amplasate Tn apropierea locuintelor 9i Tn
parcuri. Vor duce Ia o stare de bine pentru toti locuitorii Bucure9tiului.
A9tept Tntrebari, daca aveti. Multumesc frumos.

Doamna consilier Lipa Elisabeta
Eu a9 avea o Tntrebare, daca se poate. Este binevenita o asemenea

inijiativa. Oricum sunt parcuri Tn Bucure9ti 9i Tn tara in general unde se
regasesc aceste aparate.

Doamna consilier Muresan Manuela
Puteti sa le enumerati pe cele din Bucure9ti?r
Doamna consilier Lipa Elisabeta
De exemplu, la intrare Tn Herastrau.

Doamna consilier Muresan Manuela
va rog sa nu le confundati cu cele pentru...in Herastrau nu exista

acest . . .

Doamna consilier Lipa Elisabeta
Vreau sa va Tntreb daca aceste aparate gandite nu 9tiu de catre cine,

au fost consultati 9i ni9te speciali9ti pe educatie fizica 9i sport 9i nu sunt
doar ni9te aparate care sa fie amplasate Tn parcuri Pi 9tiu eu, in zonele de
spatii libere. Asta va Tntreb. Au fost consultati ni9te speciali§ti pe educatie
fizica 9i sport?

(

Doamna consilier Muresan Manuela
Dumneavoastra faceji o confuzie Tntre acele aparate de mobilitate

puse Tn special pentru persoanele Tn varsta 9i care sunt Tntr-adevar Tn
aproape toate parcurile din Bucure9ti 9i aparatele calisthenice.
Dumneavoastra fiind din domeniu, m-a9 fi a9teptat sa 9tili mai bine ca
mine ce sunt aceste aparate. Sunt de fapt mai aproape de batatorul de
covoare de care ne-am agajat cu tolii in copilarie.. .

Doamna consilier Lipa Elisabeta
Nu am de unde sa 9tiu, doamna Mure9an, ce feI de aparate sunt

pentru ca nu ni le-a aratat nimeni, ca sa-mi dau seama ce aparate sunt in
parcuri 9i spajiile verzi.

3



Doamna consilier Muresan Manuela
Daca dumneavoastra nu 9tili ce sunt aceste aparate, chiar nu este

vina mea sau a ceta+enilor. in acest moment exista asemenea aparate
montate Tn sectorul 4 de Primaria sectorului 4, in Ora9elul Copiilor, in
Parcul Tineretului 9i undeva Tn sectorul 6. Restul sunt particulare. Nu
exista Tn Herastrau a9a ceva. Daca ar fi existat, acest proiect ar fi fost lipsit
de continut.

Doamna consilier Lipa Elisabeta
Eu v-am Tntrebat 9i repet. Aceste aparate cand au fost gandite, daca

au fost consultaji ni9te speciali9ti. Eu v-am spus ca exista aparate pentru
mi9care Tn parcurile din Bucure9ti. Eu nu m-am referit la aceste aparate
de care spuneti dumneavoastra pentru ca nu am de unde sa 9tiu ce feI de
aparate sunt 9i nu poti sa pui orice feI de aparate, ci trebuie sa consulti
ni9te speciali9ti. Eu v-am Tntrebat. Au fost consultati speciali9ti?

(

Doamna consilier Muresan Manuela
Da. Au fost consulta{i. Multumesc pentru Tntrebare.

Doamna consilier Lipa Elisabeta
Multumesc si eu.

Doamna consilier Raiciu Anca Daniela
Daca fmi permiteji, a9 vrea 9i eu sa fac o remarca, daca se poate.

Aparatele de care vorbe9te doamna consilier general Manuela Mure9an,
nu sunt numai pentru persoanele Tn varsta. Mai exista 9i la nivelul Parcului
Tineretului 9i in complexele rezidenjiale 9i pe care le 9tie toata lumea. Sunt
pentru toate varstele.(

Doamna consilier Muresan Manuela
Nu numai ca sunt pentru toate varstele, dar sunt 9i pentru

persoanele cu nevoi speciale.

Doamna consilier Raiciu Anca Daniela
Sunt pentru toate varstele, iar doamne Elisabeta Lipa a pus o

Tntrebare corecta pentru ca daca ai probleme cu articulatiile sau eu 9tiu,
alte tipuri de probleme, sigur ca trebuie sa alegi anumite aparate nu poti
sa te apuci sa faci mi§care pe toate aparatele care sunt montate Tn zonele
despre care dumneavoastra ati amintit. De aceea, Tntrebarea a fost clara
9i simpli 9i banuiesc ca in timpul 9edintei de Consiliu General o sa ne
spuneji 9i noua cam cum s-au gandit speciali9tii care au vazut aceste
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tipuri de aparate, cam pentru ce categorii de varsta sau ce anume se va
Tntampla. Mul+umesc frumos.

Doamna consilier Muresan Manuela
Muljumesc 9i eu pentru observajii. Chiar mi-ati ridicat mingea la fileu

ca sa ma exprim Tn limbaj adecvat pentru aceasta comisie 9i aceasta
problema. Aceste aparate sunt destinate nu numai persoanelor tinere,
batrane, Tntr-o forma fizica buna sau proasta, se adreseaza atat
persoanelor cu nevoi speciale, sunt persoane care au probleme
locomotorii, Ie pot folosi, lucru care nu se Tntampla acum Tn acele mici zone
de exercijii fizice care exista Tn parcuri, sunt 9i pentru copii, iar se
adreseaza 9i unei alte grupe de bucure9teni 9i sunt accesibile 9i nu
reprezinta nici un risc de sanatate pentru cei care le folosesc. Este foarte
important sa va spun ca aceste centre Calisthenic se numesc ele. Pentru
noi suna cumva exotic. Din nefericire Tn Romania nu exista, dar este o
obi9nuinji in majoritatea !arilor din lume 9i cu atat mai mult Tn cele
europene. Aceste centre sunt o prezenta absolut fireasca Tn coltul fiecarui
cartier, deci nu este vreo mare filozofie. Eu ma a9teptam din partea
doamnei Elisabeta Lipa sa 9tie exact la ce ma refer, din partea
dumneavoastra mai pujin pentru ca 9i dumneavoastra ca 9i mine probabil
ca nu veji folosi foarte mult aceste centre. Dar eu ma gandesc la tineri.. .

(

Doamna consilier Raiciu Anca Daniela
va Tn9elaji. Eu chiar 9tiu despre ce vorbiti pentru ca am vazut foarte

multe lucruri de acest gen 9i Tntr-adevar sunt in majoritatea capitalelor
europene. Eu sunt dupa mi9care. Daca ma evaluaji dupa felul cum arat,
este o alta discu+ie. Deci eu chiar fac kinetoterapie, chiar fac mi9care. Apa
ca eu 9tiu despre ce vorbiji. Un kinetoterapeut ar fi putut sa ne spuna mai
multe. Multumesc frumos.

(

Doamna consilier Muresan Manuela
Nu are nicio legatura cu kinetoterapia.

Doamna consilier Lipa Elisabeta
Doamna Mure§an, in afara ca sunt de acord cu tot ceea ce

Tnseamna activitate sportiva 9i ajutorul pe care-1 primesc cetatenii 9i nu
numai, dumneavoastra nu mi-aji Tnjeles Tntrebarea. Ati pornit Ia drum cu
batrani, cu alte persoane de alte varste care sa se atarne de aceasta bari
gen de batut covoare, dupa care ati trecut la persoanele cu dizabilitati,
care nu se pot atarna de aceasta bari.. .
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Doamna consilier Muresan Manuela
Aceste aparte sunt destinate pentru toate nevoile. va rog sa citi Ii

expunerea de motive sau referatul de aprobare 9i va mai rog ceva. Avcest
proiect a fost pus in dezbatere publica 9i am primit zeci de comentarii. va
rog sa Ie citili 9i pe acelea. in calitatea dumneavoastra de consilier
general, sa va faceji timp sa ascultaji 9i vocea cetatenilor Tnainte de a ne
povesti din experienjele personale. Muljumesc.

Domnul presedinte Tomescu Horia
va multumim foarte mult doamna Muresan. va multumesc tuturor

va propun sa supunem la vot.

(

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina

Am 9i eu o Tntrebare. Banii Tn buget pentru acest proiect vor fi in anul
2022? Acum nu exista bani Tn buget pentru montarea acestor aparate.

Domnul presedinte Tomescu Horia
Doamna Muresan mai sunteti cu noi?

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina
Despre asta este vorba avand Tn vedere ca cetajenii T9i doresc

aceste aparate 9i ca este Tn interesul lor, deja pentru bugetul pe anul 2022
mi se pare un timp foarte Tndelungat. Domnule Viceprimar, poate ar trebui
sa revenim, 9tili ca noi am inijiat un proiect de majorare a aloca+iilor de
hrana 9i am spus la momentul respectiv ca sa-I votam ca la un anumit
moment sa prindem ace9ti bani Tn buget 9i poate pe acelea9i considerente
ca putem aproba ni9te proiecte 9i ulterior, iata pentru acest proiect chiar
peste un an sa fie prin9i Tn buget, poate revenim un pic cu ajutorul
dumneavoastra domnule doctor sa ne Tntoarcem 9i asupra proiectului
aceluia cu majorarea alocajiilor de hrana la spitale, adica sa-I votam 9i la
momentul respectiv cand vom gasi bani Tn buget sa-1 9i finan+am.

(

Domnul presedinte Tomescu Horia
Multumim doamna Comanici. Doamna Muresan nu mai este. Din

afirma+iile dansei, bani Tn buget vor fi pentru aceste aparate Tn 2022.
Propun sa supunem la vot proiectul de hotarare.
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Cu 12 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva, 1 abtinere, proiectul a primit
aviz favorabil.

Ultimul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind
desemnarea unor consilieri din cadrul Consiliului General al
Municipiului Bucure9ti ca membri Tn Comisia de evaluare 9i
selecjionare a proiectelor de finanjare nerambursabila alocate de la
bugetul local al Municipiului Bucure9ti, prin bugetul Direcjiei
Generale de Asisten@ Sociala a Municipiului Bucure9ti, pentru
activitali nonprofit de interes local. Daca exista Tntrebari sau interpelari,
sau amendamente.

(

Domnul consilier Necula Valentin
in mandatul trecut sau Tn anii anteriori cate proiecte de acest gen

au fost Tntr-un an sau cat de multe ONG-uri au aplicat pentru aceste.. .

Doamna Director General DGASMB – Cosmina Simiean

Procedura s-a derulat complet Tntr-un singur an. Anul Tn care a fost
votat acest regulament, 2017 9i au fost cam 32 care au aplicat §i selectate
un numar de 9 sau 11 proiecte. Ma uit 9i va spun exact 9 sau 11. Dar
numarul participanjilor a fost mult mai mare, Tnsa din pacate, bugetul nu
ne-a permis la acel moment sa acordam mai multor. . .

Domnul consilier Necula Valentin

Regulamentul de selectie este elaborat Tmpreuna cu membrii
acestei cornisii sau exista deja?

(

Doamna Director General DGASMB – Cosmina Simiean

Acest regulament a fost adoptat prin hotararea Consiliului General,
a fost supus dezbaterii publice la momentul respectiv §i au fost incluse, in
proiectul final de hotarare, observatiile societatii civile care...acelora care
au transmis aceste observa+ii. Deci el este Tn vigoare avand Tn vedere ca
a fost votat prin hotararea Consiliului General. Desingur a fost discutat Tn
Comisia de protec+ie sociala de la momentul respectiv din mandatul trecut.
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Domnul consilier Necula Valentin

va multumesc frumos.

Domnul consilier Moraru Adrian

Am 9i eu o Tntrebare. Am o curiozitate. Daca vreodata s-a Tntamplat
ca acesti oameni care fac evaluarea sa fi fost Tntr-un conflict de interese
9i cum v-a+i gandit sa solujiona Ii acest lucru?

Doamna Director General DGASMB – Cosmina Simiean

Nu mi s-a Tntamplat, cel putin pana acum, dar au fost doar doua
sesiuni de evaluare, una care s-a derulat pana la capat 9i una care a fost
anulata datorita lipsei fondurilor Tn timpul procesului de selectare. Nu au
fost Tnregistrate cazuri de incompatibilitate 9i nu au fost sesizate.

(

Domnul consilier Moraru Adrian

Nu vreau sa duc discutia undeva Ia un anume exemplu. Tocmai
citeam zilele trecute de un asemenea caz Ia o alta primarie 9i ma interesa
mai degraba care ar fi ie9irea din asta. Repet, nu este un repro9.

Doamna Director General DGASMB – Cosmina Simiean

Este o Tntrebare buna. Recunosc ca nu m-am gandit Ia asta pana
acum. Pana la urma, sa nu uitam ca acest proiect de hotarare este un
proiect politic 9i desemnarea membrilor Consiliului General in aceasta
comisie, se face pe criterii politice. Cred ca pana la urma este raspunderea
fiecarui partid de a se asigura ca, consilierii generali propu9i nu sunt Tntr-
o situatia de incompatibilitate cu proiectele care urmeaza a fi atribuite,
respectiv nu cred ca ar trebui sa avem, parerea mea, 9i partidele ar trebui
sa urmareasca lucrul acesta, consilierii generali care sunt in voturile
anumitor ONG –uri pe social sau care sunt activi in astfel de organizajii.
Discujia merita aprofundata. Asta este clar 9i o sa o notez.

(

Domnul consilier Moraru Adrian

Ati avut o interventie lunga care nu era relevanta. Nu este vorba de
asta. Se poate Tntampla sa apara din senin, fara sa prevezi dinainte, o
asemenea situa+ie. Tntrebarea mea era daca v-a+i gandit Ia un anume
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mecanism. De exemplu Tn cazul acelei primarii aveau ni9te consilieri pe o
lista de rezewa 9i daca Ia un anume proiect cineva era in incompatibilitate,
T9i prezenta conflictul de interese, se abtinea sa evalueze acea finantare
9i intra un altul de pe lista sa faca evaluarea. va dau un singur exemplu.

Doamna Director General DGASMB – Cosmina Simiean

Nu avem un astfel de mecanism pus in practica.

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina

Domnul consilier general, aveti dreptate. Ma scuzati ca intervin, dar
in cazul Tn care un consilier general, ca despre ei vorbim, se afla Tn situatia
in care dumneavoastra ag spus, votul nu trebuie sa fie unanim ca la
Consiliul General. Daca este Tntr-o stare de conflict de interese ca despre
el vorbim, iar daca este incompatibilitate deja vorbim despre altceva, da?
Daca este Tn conflict de interese, adica daca urmeaza sa voteze o
propunere, un proiect al unei organizatii, fundatii 9i a9a mai departe un de
consilierul general are un interes, se poate abtine de la vot 9i sa 9i anunte
eventual. Daca sunt 7, voteaza 6. Adica nu §tiu cum trebuie sa fie, doamna
director? lar ca supleanti, exista 9i posibilitatea sa avem supleanti. Dar se
poate abtine la vot. sa anunte ca este Tn conflict de interese 9i nu voteaza
proiectul respectiv. Mi se pare pujin ciudat ca un consilier general sa fie
Tntr-o comisie si sa stie ca este Tn conflict de interese.

(

Doamna Director General DGASMB – Cosmina Simiean
(

Nu s-a ridicat aceasta problema pana acum. Poate ar fi util sa facem
un amendament la acest proiect de hotarare Tn sensul celor spuse de
domnul consilier general Moraru, astfel Tncat sa acoperim 9i aceasta speta
de incompatibilitate.

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina

Se ab+ine de la vot, ma gandesc la incompatibilitate, dar daca ar fi
un conflict de interese se poate abjine? Adica Tn Ioc de 7 sa voteze 6?

Doamna Director General DGASMB – Cosmina Simiean

Da. Sigur ca da. E pana la urma o evaluare. Comisia aceasta va
avea treaba de facut. Ei vor sta 9i vor aplica ni9te criterii, ni9te punctaje pe
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fiecare proiect care se depune. Pana la urma votul acestei comisii este Tn
func+ie de punctajul respectiv. Cred ca se poate gasi o varianta. Poate
reu9im sa formulam un amendament pe care sa-I propunem domnilor
consilieri generali ca sa nu mai existe aceasta problematica.

Domnul pre9edinte Tomescu Horia

Muljumesc doamna director. sa supunem la vot proiectul de
hotarare, va rog.

Cu 12 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva, 1 abtinere, proiectul a primit
aviz favorabil.

(‘ Acestea au fost cele trei proiecte de pe ordinea de zi. Declar §edinta
Tnchisa. va muljumesc mult, stimaji colegi.

Sedinta comisiei s-a Tncheiat Ia ora 10.00

Nota: Consemnarea voturilor s-a realizat Tn conformitate cu

rezultatele generate de platforma online de videoconferinta WebEx pe
(

care s-a desfasurat sedinta

PRE§EDINTE,
Tomescu Horia

SECRETAR
Moraru Adrian Flavius
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