
Proces-verbal

Tncheiat Tn 9edinja Comisiei de sanatate, sport 9i protecjie sociala

din data de 28 iunie 2021 , ora 11.00
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TOMESCU HORIA - prezent

MORARU ADRIAN FLAVIUS – prezent
Tr
SOCOLOVICI RAZVAN-MIHAI - prezent
r

NECULA VALENTIN - prezent

COMANICI ANCUTA-SORI NA - prezent
ENCIU MIHAELA - prezent

ANGHEL 10RDANESCu- prezent
r

RAICIU ANCA DANIELA - prezent
IONESCU ANDREI-GEORGE - absent

ARUXANDEI IONUT - prezent
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§edinta comisiei s-a desfa9urat online in conformitate cu prevederile
HCGMB nr. 94/2020.

Ordinea de zi:
1 Proiect de hotirare pentru modificarea Hotararii Consiliului

General al Municipiului Bucure9ti nr. 3/2021 privind schimbarea
temporari a destinajiei 9i transmiterea dreptului de administrare de la
Circul Metropolitan Bucure9ti catre Administrajia Spitalelor 9i
Sewiciilor Medicale Bucure9ti a unei parji din imobilul situat in Aleea
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Circului nr. 15, sector 2, in scopul organizarii a doui centre de
vaccina re.

2 Proiect de hotarare privind cooperarea intre Municipiul Bucure§ti
9i Federajia Sportului §colar ei Universitar Tn vederea stabilirii cadrului
organizatoric de incurajare a participarii pre9colarilor, elevilor ei
studenjilor la activitiji cu caracter sportiv, implementarea normelor
privind finanjarea unor programe sportive ei organizarea de
evenimente sportive, cu aplicarea criteriilor specifice de selecjie 9i
Tndrumarea elevilor.

3 Proiect de hotarare privind imputernicirea expresi a Consiliului
Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucure9ti, de a contribui, in
condijiile legii, la finanjarea unor cheltuieli aferente sectiunii de
funcjionare pentru 4 spitale aflate pe raza administrativ - teritoriala a
Sectorului 1.

(

(

Domnul presedinte Tomescu Horia
Buna dimineaja stimaji colegi consilieri. Avem trei proiecte pe ordinea

Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului
de zi

General al Municipiului Bucure9ti nr. 3/2021 privind schimbarea
temporara a destinajiei 9i transmiterea dreptului de administrare de la
Circul Metropolitan Bucure9ti catre Administrajia Spitalelor 9i
Serviciilor Medicale Bucure9ti a unei parji din imobilul situat in Aleea
Circului nr. 15, sector 2, in scopul organizarii a doug centre de
vaccinare .

(

(

Doamna Stoian Teodora – Directia Patrimoniu

Buna ziua. Ma numesc Teodora Stoian, din partea Directiei
Patrimoniu. Am luat legatura cu domnii de la ASSMB care au initiat acest
proiect, ne-au transrnis Tntreg materialul, a9a ca voi susjine eu daca sunt
Tntrebari. A9a cum rezulta 9i din materialul pe care vi I-am pus la dispozijie,
rezulta foarte clar ca ritmul de vaccinare a scazut, sunt spajii neutilizate 9i
prin urmare circul a propus ca spatiile care nu mai sunt folosite conform
destinajiei actuale de centru de vaccinare sa fie preluate Tn administrare din
nou de catre dumnealor, urmand ca spajiile cum rezulta din schi+ele anexate
pentru doar un cabinet de vaccinare.
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Domnul presedinte Tomescu Horia
Multumesc. Exista Tntrebari? sa supunem la vot. Muljumesc.
Cu 1 1 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva, 0 abjineri, proiectul de hotarare

a obtinut aviz favorabil. Multumesc.

Proiect de hotirare privind cooperarea intre Municipiul Bucure§ti
9i Federajia Sportului §colar ei Universitar Tn vederea stabilirii cadrului
organizatoric de incurajare a participarii pre§colarilor, elevilor 9i
studenjilor la activitali cu caracter sportiv, implementarea normelor
privind finanjarea unor programe sportive gi organizarea de
evenimente sportive, cu aplicarea criteriilor specifice de selec jie 9i
indrumarea elevilor.(

(

Doamna consilier Lipa Elisabeta
Buna ziua. Consider oportuna colaborarea dintre Primaria Municipiului

Bucure9ti 9i Federajia Sportului §colar 9i Universitar. S-a pus problema
finantarii, finanjarea la nivelul acesta nu se pune problema decat atunci cand
organizezi ni9te competijii, Tji trebuie fonduri pentru salvare, pentru paza,
cele care sunt necesare ca altfel nu poti organiza competijii. Consider
oportun acest protocol.

Domnul presedinte Tomescu Horia
va muljumim doamna consilier. Mai sunt alte Tntrebari, interpelari?

(

(

Domnul consilier Moraru Adrian Flavius
Cine sus+ine acest proiect? Eu nu injeleg de ce trebuie sa facem

aceste lucruri cu un partener extern pe care-I 9i blocam. Cu el elaboram o
strategie, eu citesc din protocol. Nu 9tiu daca l-ay citit cumva. Cu el
organizam, adica cumva externalizam aceste lucruri acestei entitali 9i eu nu
injeleg de ce trebuie sa facem lucrul acesta. Pur 9i simplu nu pot sa injeleg
de ce dam acest lucru unor cluburi care nu sunt in afara primariei. in Ioc sa
Tntarim sportul, de exemplu de la nivelul 9colilor. De ce trebuie sa devenim
noi propteaua unor federa{ii.

Domnul Niculae Pandele- Directia Cultura. Tnvatamant. Turism
Avem prevedere expresa in legea sportului. Art. 18, alin 2, lit.g) 9i lit.

h) care vorbe9te despre actele deliberative ale autoritalilor locale prin care
se pot finanja programele sportive derulate de catre Federajia Sportului
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§colar 9i Federatia Sportului Universitar. Federajia Sportului §colar 9i
Universitar este Tn subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii si
gestioneaza disciplinele sportive la nivelul 9colar 98 universitari din Romania.
Nu este Tntamplatoare selectarea partenerului.

Doamna consilier Raiciu Anca Daniela
Daca fmi permiteji domnule pre9edinte. Deci este un proiect care

respecta legalitatea 9i Tncurajeaza ca elevii 9i cei care sunt in ciclurile
universitare sa faca cat mai mult sport. Eu a9a Tnjeleg, domnule inspector.
Da, a9a este de fapt o Tncurajare a celor din ciclurile preuniversitare 9i
universitare de a face cat mai mult sport 9i primar ia vine in sprijin. Eu a9a
am Tnteles. Multumesc.(

(

Domnul Niculae Pandele- Directia Cultura. 'invatamant, Turism
A9a este. Prin ceasta hotarare se Tncheie un parteneriat Tn care

Municipiul Bucure9ti prin PROEDUS 9i Federajia Sportului §colar vor
conlucra pentru elaborarea unui regulament. Urmeaza o a doua etapa, in
care va fi elaborata o alta hotarare prin care se vor aproba efectiv
regulamentul .

Domnul pre9edinte Tomescu Horia
Am Tnteles. Alte Tntrebari?

Domnul consilier Moraru Adrian Flavius
Daji-mi voie sa mai fac un singur comentariu ca sa justific 9i votul pe

care o sa iI vedeji imediat. Eu nu ma opun 9i nu am sa ma opun niciodata
Tncurajarii practicarii sportului de masa sau orice feI de sport chiar gi de
performan A, nu ai cum sa te opui acestui lucru, ca sa fie foarte clar.
Problema este ca la nivelul infrastructurii scolare din Bucuresti exista zeci,
daca nu sute de structuri care nu sunt exploatate la capacitatea corecta 9i Tn
Ioc sa folosim acele spajii 9i acea infrastructura Tncercam sa mergem catre
altceva 9i sa canalizam eventual ni9te fonduri unde aIjii au pus ochii ei cumva
pe banii Primariei Capitalei, despre asta este vorba.

(

(

Domnul pre9edinte Tomescu Horia
Am inteles opinia dumneavoastra. Exista alte Tntrebari, alte interpelari?

Muljumesc. Supunem la vot.
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Cu 9 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva, 3 abjineri, proiectul de hotarare
a obtinut aviz favorabil. Multumesc.

Domnul pre9edinte Tomescu Horia
Mul{umesc. §i ultimul proiect de pe ordinea de zi.
Proiect de hotirare privind imputernicirea expresa a Consiliului

Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucure9ti, de a contribui, in
condijiile legii, la finanjarea unor cheltuieli aferente secjiunii de
funcjionare pentru 4 spitale aflate pe raza administrativ – teritoriala a
Sectorului 1.

(

(

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina
Avand Tn vedere ca este doamna director de la Directia Investitii, as

vrea sa-i pun o Tntrebare. Avand in vedere 9i adresa ASSMB pe care o avem
transmisa prin materialele pentru acest punct de vedere Tn care a reiterat
faptul ca avem Ordonanja de Guvern nr. 70/2002 care da posibilitatea
administrajiei publice locale sa dea bani pentru cheltuieli de funcjionare,
investitii 9i a9a mai departe, doamna director de ce este nevoie de
Tmputernicirea Consiliului General cand legea prevede foarte clar
posibilitatea administrajiei publice locale. Daca ma Tntrebaji pe mine este o
tragere de timp a Primariei Sectorului 1 care ar fi putut imediat dupa
aprobarea hotararii de consiliu, bugetului de fapt prin care a aprobat sumele
necesare pentru cheltuielile de func{ionare, sa fi facut transferurile pe la
aceste patru spitale. Deci revin, care este logica acestui proiect de hotarare
de Consiliul General 9i daca s-ar putea sa nu spuneji numai pentru sau
motivarea 9i explicajia sa fie doar ca Consiliul Local sector 1 a aprobat o
hotarare de consiliu prin care solicita Tmputernicirea. va rog.

(

(

Doamna Director Madalina Hristu- Directia Investitii
Asa s-a considerat Tn cadrul directiei, domnul So§oaca a luat decizia

sa se faca hotarare de consiliu. Puteji sa-I retrageti de pe ordinea de zi. Am
vazut 9i eu hotararea ASSMB-ului. intr-adevar nu este neaparat necesar o
hotarare pentru acest lucru.

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina
Domnule pre9edinte, noi o sa votam “pentru”, pentru ca nu am vrea sa

spuna doamna Clotilde Armand ca n-a putut sa finanjeze acele 4 spitale din
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vina consilierilor generali, dar v-a9 ruga frumos, ca maine la 9edin+a de
consiliu general, Tnaintea acestui punct sa vina cineva de la juridic de la
ASSMB chiar, sau de unde consideraji, sa ne explice 9i noua inca o data de
ce este nevoie de acest proiect de hotarare. Multumesc.

Domnul pre9edinte Tomescu Horia
Am Tnregistrat doamna consilier. Alte intervenjii?

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina
va rog frumos sa vina maine, sa noteze 9i colegii no9tri de la DATJ,

maine sa vina cineva sa explice Consiliului General de ce trebuie acest
proiect de hotarare cand avem o lege de fapt doua, inclusiv Legea nr. 25
care specifica foarte clar faptul ca administrajiile publice locale pot finanja 9i
spune 9i ce feI de cheltuieli pot face. Multumesc.

(

(

Domnul presedinte Tomescu Horia
Muljumesc. Supunem la vot.
Cu 12 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva, 0 abjineri, proiectul de hotarare

a obtinut aviz favorabil. Multumesc
va mul+umesc stimati colegi, declar 9edinta Tnchisa. O zi frumoasa Tn

continuare.

Sedinta comisiei s-a Tncheiat Ia ora 1 1.20

(

(

Nota: Consemnarea voturilor s-a realizat Tn conformitate cu rezultatele
generate de platforma online de videoconferinla WebEx pe care s-a
desfasurat sedinta.

PRE§EDINTE, SECRETAR
Tomescu Horia Moraru Adrian Flavius
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