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Proces-verbal

.incheiat Tn 9edinja Comisiei de sanatate, sport 9i protec jie sociala
din data de 29 iulie 2021, ora 14.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

TOMESCU HORIA - prezent

MORARU ADRIAN FLAVIUS – prezent

DEACONESCU CATALIN-IONUT - prezent

SOCOLOVICI RAZVAN-MIHAI - prezent

CANTEA IULIANA-ROXANA - prezent

NECULA VALENTIN - prezent
r

ENCIU MIHAELA - prezent

ANGHEL IORDANESCu- prezent
LI PA ELISABETA -absent

RAICIU ANCA DANIELA - prezent
IONESCU ANDREI-GEORGE - absent

ARUXANDEI IONUT - prezent

(

(

§edin ja comisiei s-a desfa9urat online in conformitate cu prevederile
HCGMB nr.94/2020.

Ordinea de zi:
1.Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Caravana

mobila de vaccinare“

2. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico -
economici faza DALI in vederea obtinerii Autorizatiei de Securitate la
Incendiu pentru Spitalul Clinic Coljea, Bd. I. C. Brgtianu nr. 1, Sector
3, Bucure§ti

3.Proiect de hotarare privind aprobarea Listei spa}iilor medicale
disponibile Tn incinta imobilelor in care bi desfa9oari activitatea
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medicala unitalile sanitare aflate Tn administrarea Administrajiei
Spitalelor 9i Sewiciilor Medicale Bucure9ti, ce urmeazi a fi Tnchiriate
prin licitajie publica

4.Proiect de hotarare privind Tncheierea unui parteneriat Tntre
Municipiul Bucure9ti 9i Societatea Najionala de Crucea Ro9ie din
Romania in vederea reducerii riscurilor de dezastre Tn comunitate

5.Proiect de hotirare privind aprobarea contractului de
finanjare pentru un proiect Tn cadrul Corpului European de
Solidaritate, cu nr. 2020-3-R001-ESC11-094869 Tncheiat Tntre Agen jia
Najionali pentru Programe Comunitare Tn Domeniul Educajiei 9i
Formarii Profesionale si Directia Generala de Asistenti Sociali a
Municipiului Bucure9ti in vederea implementarii proiectului „Fa ceea
ce trebuie! Arata ca ili pasa!“

(

Domnul presedinte Tomescu Horia
Buna ziua, dragi colegi, doamnelor 9i domnilor directori. Declar

9edinja Comisiei de sanatate, sport 9i protec+ie sociala, deschisa. Avem
pe ordinea de zi 5 proiecte.

Proiectul numarul 1, proiect de hotarare privind aprobarea
proiectului „Caravana mobili de vaccinare“. Cred ca avem directori din
primarie 9i ASSMB aici. Daca aveti Tntrebari la acest punct de pe ordinea
de zi. Ok. sa supunem la vot. Domnul Deaconescu nu v-a+i exprimat votul
9i doamna Raiciu. Doamna Comanici, puteti vota. Muljumesc.

Cu 11 voturi pentru 9i 3 persoane care nu au raspuns, proiectul a
fost avizat. Multumesc.

(

Trecem la proiectul numarul 2 de pe ordinea de zi. Proiect de
hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici faza
DALI in vederea objinerii Autorizajiei de Securitate la Incendiu pentru
Spitalul Clinic Coljea, Bd. I. C. Bratianu nr. 1, Sector 3, Bucure§ti.
Cine ne poate da raspunsuri la acest punct de pe ordinea de zi? Nu avem
pe nirneni care sa ne raspunda.

Domnul consilier Moraru Adrian Flavius
Exista Tntrebari la acest proiect, sau nu?

Domnul pre9edinte Tomescu Horia
Eu aveam cateva Tntrebari



Domnul consilier Moraru Adrian Flavius
Eu cred ca ar trebui sa revenim la obiceiuri mai bune si atunci cand

ini{iatorii nu vin sa-9i sustina proiectele, proiectele sa nu fie trecute prin
comisie. Daca inijiatorii nu vin sa-9i susjina proiectele, nu inteleg de ce sa
le votam.

Domnul consilier Deaconescu catalin lonut
Mi se pare corect. Sustin propunerea colegului meu.

Domnul pre9edinte Tomescu Horia
§i eu susjin aceasta propunere, domnul Moraru. va muljumesc.

Doamna Comanici Ancuta Sorina
Hai de data viitoare. Poate nu au primit linkul. Domnul viceprimar,

sunaji-I dumneavoastra pe domnul director Apostol ca va este subordonat.(

Domnul consilier Deaconescu catalin lonut
va propun sa trecem la urmatoarele 9i daca mai este timp Tn comisie

ne Tntoarcem 9i pare 9i domnul Apostol. Eu cred ca noi, atatia consilieri nu
stam sa vina un director sau altul.

Doamna Comanici Ancuta Sorina
Nu va supara{i ca intervin, noi nu avem Tntrebari. Domnul Viceprimar

Tomescu care are Tntrebari, este ditamai viceprimarul. Putea sa-I Tntrebe
9i Tnainte de comisia aceasta, fara suparare.

(

Domnul consilier Deaconescu catalin lonut
Avem 9i la urmatoarele puncte, Tntrebari, doamna consilier.

Doamna Comanici Ancuta Sorina
Motivul ca nu vin ini+iatorii sa raspunda la comisii.. .

Domnul consilier Deaconescu catalin lonut
Faceti cum doriti dumneavoastra. Eu nu votez.

Doamna Comanici Ancuta Sorina
sa nu uitaji 9i la 9edintele de consiliu ca nu vin directorii. sa faceti la

feI

Domnul consilier Deaconescu catalin lonut
Stiti foarte bine doamna consilier ca nu uit niciodata nimic
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Domnul presedinte Tomescu Horia
Proiect de hotarare privind aprobarea Listei spajiilor medicale

disponibile Tn incinta imobilelor in care T9i desfi9oara activitatea
medicala unitatile sanitare aflate Tn administrarea Administratiei
Spitalelor 9i Serviciilor Medicale Bucure9ti, ce urmeaza a fi inchiriate
prin licitajie publica.

Domnul Director General ASSMB Vasile Apostol
Buna ziua.

Domnul presedinte Tomescu Horia
Revenim la punctul 2, dragi colegi.

(

Domnul Director General ASSMB Vasile Apostol
Nu am primit linkul. Acesta este motivul pentru care am dat emailul

meu personal. Sunt in faja laptopului de la ora 1.

Domnul presedinte Tomescu Horia
Buna ziua domnule director. Am cateva Tntrebari la punctul 8 de pe

ordinea de zi a consiliului, punctul 2 de pe ordinea de zi a comisiei noastre
9i anume aprobarea indicatorilor tehnico – economici faza DALI Tn vederea
objinerii Autorizajiei de Securitate la Incendiu pentru Spitalul Clinic Coltea.
Din cate am observat suma aceasta este cheltuita doar pentru un singur
pavilion 9i anume pavilionul, corpul N al spitalului. Celelalte corpuri care
sunt din secolul trecut. . .

(
Domnul Director General ASSMB Vasile Apostol
Au negajie de la ISU pentru ca sunt...cladirea spitalului este cladire

de patrimoniu. Au negatie din partea ISU. S-a Tntocmit documentajie
tehnico-economica doar pentru corpul N care a fost construit Tn perioada
2004-2008, documentatia tehnico-economica este avizata de IGSU,
suntem Ia momentul Ia care supunem aprobarii consiliului indicatorii
tehnico – economici, urmand alaturi de celelalte 6 documentatii tehnico –
economice pe care le avem avizate de catre IGSU 9i aprobaji indicatorii
in cursul anului trecut sa intram Tn licita jie pentru aceste lucrari de acord
cadru pentru ca nu avem buget 9i Tnchidem astfel toata viziunea primariei
asupra acestei zone de IGSU, prin mentenan{a viitoarele proiecte pe care
o sa le scriem si autorizarile Tntr-un final ce vor...ca urmare a derularii
acestor lucrari
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Domnul pre9edinte Tomescu Horia
injeleg ca sunt 7 spitale care nu au avize sau autorizatie Ia DSP la

incendiu Tn momentul acesta.

Domnul Director General ASSMB Vasile Apostol
Au documentatie tehnico-economica avizata de catre IGSU, iar Tn

baza controalelor dispuse de-a lungul vremii s-au...nu s-a dispus
Tnchiderea activitalii Tntrucat exista dotari specifice acestei componente de
ISU

Avem 19 spitale, doua dintre ele, Panait sarbu §i Oro-Maxilo-Facial,
anul acesta, de fapt acum o saptamana am demarat procedura pentru
documentatia de ISU. Din celelalte 17, aceste 7 au documentatii avizate,
restul de 10 sunt fie cu avize, He cu nega+ii, dar nu avem dispusa
Tnchiderea activita+ii in niciunul dintre spitalele noastre. Ca 9i procent
suntem mult mai sus decat alte spitale din Romania.

(

Domnul pre9edinte Tomescu Horia
in partea veche a Spitalului CoI jea .. .

Domnul Director General ASSMB Vasile Apostol
Avem nega+ie.

Domnul presedinte Tomescu Horia
Am Tnjeles ca avem nega jie, dar sunt extinctoare 9i.. .

(

Domnul Director General ASSMB Vasile Apostol
Absolut toate dotarile specifice, iar la finalul acestei lucrari se va

autoriza Tntreg spitalul pentru ca autorizarea ISU se dispune pe Tntreg
ansamblu de imobile. Chiar daca trateaza o anumita componenta,
documentatia, la final autorizajia va include pe langa Corpurile A, A1, B1,
B2, B3, B4, C1, C2 9i corpul N.

Domnul pre9edinte Tomescu Horia
Am injeles. Alte Tntrebari, dragi colegi? Supunem la vot proiectul de

hotarare.
Cu 11 voturi pentru, 0 Tmpotriva, 0 abtineri.
A9 dori sa fac o precizare. La primul proiect tot 11 consilierii au votat

pentru. Au aparut 12 pentru ca apare tehnicul pe vot, dar prezenji sunt
doar 1 1 consilieri
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La proiectul 1 au fost 11 pentru, 0 Tmpotriva, 0 abjineri.

Punctul 3 de pe ordinea de zi. Proiect de hotarare privind
aprobarea Listei spajiilor medicale disponibile Tn incinta imobilelor
in care Tsi desfi§oara activitatea medicala unitatile sanitare aflate Tn
administrarea Administrajiei Spitalelor 9i Serviciilor Medicale
Bucure9ti, ce urmeaza a fi inchiriate prin licita jie publici.

Domnul Director General ASSMB Vasile Apostol
Proiectul de hotarare vizeaza parcurgerea etapei din punct de

vedere legal 9i adrninistrativ, spatiile acestea sau pentru situa jia aceasta
ASSMB are dreptul de administrare asupra lor Tncadrate de administrator,
poate sa liciteze doar institutia Tnchirierii Tnsa doar cu aprobarea
Consiliului General. Procedura se va derula Tn baza regulamentului
aprobat de catre Consiliul General cu tarifele stabilite prin Hotararea
CGMB nr. 426. Este o procedura publica, ca 9i mecanism anun! in
Monitorul Oficial Tntr-un ziar de publicitate. Se constituie o comisie de
evaluare a ofertelor pe care Ie vom primi, compusa din reprezentanji ai
ASSMB 9i ai Primariei Capitalei.

(

Domnul Consilier Deaconescu catalin lonut
Domnul Director, buna ziua. catalin Deaconescu sunt. Stim

regulamentul aprobat prin Hotararea CGMB nr. 237 de anul trecut.
intrebarea mea viza urmatorul aspect: aceste spatii din anexa la proiectul
de astazi sunt toate spa+iile pe care ASSMB le Tnchiriaza?

(

Domnul Director General ASSMB Vasile Apostol
Nu. Sunt doar spajiile Tn care se desfa9oara activitati medicale

paraclinice. Mai avem 9i spa Iii cu caracter comercial, care au fost
Tnchiriate Tn 2018 sau 2019. in 2020 nu am avut nici un spatiu Tnchiriat, 9i
acelea fac obiectul unui raport de consiliu comun 9i al Direcjiei Patrimoniu
pe care I-am transmis, dar de maxima necesitate sunt acestea.

Domnul Consilier Deaconescu catalin lonut

La aceste 4 spitale din cele 19 au spajii Tnchiriate pentru servicii
medicale, fie ca este vorba de laborator sau radiologie, sau imagistica,
sau altceva 9i in celelalte 15 spitale nu gasim astfel de spajii care sunt
folosite de terje persoane fizice sau juridice pentru astfel de servicii.
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Domnul Director General ASSMB Vasile Apostol
Pentru aceste servicii, din cunostintele noastre nu sunt , ca noi nu

supunem aprobarii dumneavoastra decat dupa ce in prealabil...o alta
chestiune pe care procedura trebuie sa o.. .

Domnul Consilier Deaconescu catalin lonut
Le-ati identificat?

Domnul Director General ASSMB Vasile Apostol
Le identificam 9i solicitam referat de necesitate din partea spitalului

pe de o parte, iar pe de alta parte sa ne spuna ca odata cu Tnchirierea
acestor spajii nu afectam activitatea medicala.

f Domnul Consilier Deaconescu catalin lonut

Al doilea aspect pe care voiam sa vi-I aduc Tn atentie. Considerati ca
tarifele care sunt aprobate prin anexa 426 sunt actuale, necesita o
aducere Ia zi, o actualizare? Este necesar sa ne frecam asupra anexei la
426 9i sa discutam despre aceste tarife? ca daca fmi aduc bine aminte
erau Tntre 3,5 9i 8 euro/metru patrat, in funcjie de zona 9i totu9i... pai va
spun eu ca era punctul 6 din anexa 5 din hotararea din 2018 gi 3,5 era
nivelul minim 9i 8 euro pe metru patrat era nivelul maxim. Personal
consideraji ca pentru un ora9 de calibrul municipiului Bucure9ti aceste
tarife sunt adecvate sau trebuie, eu stiu, indexate, sau actualizate, sau
aduse Ia zi? Muljumesc. A9tept raspunsul.

Domnul Director General ASSMB Vasile Apostol
Personal va dau un raspuns. Sunt de acord spre a fi reevaluate,

regandite tarifele, dar doar personal. Din punct de vedere institutional eu
pun in aplicare hotararile Consiliului General. Pe de alta parte am
documente Tn casa prin care va pot arata prin rezolujiile pe care le-am dat,
la solicitari din partea operatorilor priva li pe aceasta zona, pe zona
analizelor medicale paraclinice, etc, mi-am pus rezolutia 9i le-am spus
colegilor mei sa gasim solu+ii daca exista legal pe zona de asociere Tn

participajiune public privat, pentru ca personal 9i cu asta vin Tn plus, ca
sunt de acord ca acolo unde fiind patrimoniu public al Municipiului
Bucure9ti punem la dispozi+ie unor operatori privati care sa desfa9oare
activitati generatoare de venit, pentru ca nu se Tntampla sa avem...doar
pentru spitalul nostru ci 9i pentru zona cumva apropiata. Sunt cu totul de
acord ca ar trebui sa avem o alta perspectiva. Am corespondenta cu
colegii de la juridic de la primarie 9i de la Directia Patrimoniu, din pacate

(
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legea parteneriatului public privat nu avem norme, iar pe legisla jia asocierii
in participatiune nu o pot pune eu in aplicare ca 91 administrator al bunului.
A9a ca singura institujie pe care o.. .

Domnul Consilier Deaconescu catalin lonut
Scuzaji-ma, dumneavoastra ca 9i administrator al spajiilor Tn

numele municipiului Bucure9ti puteti propune Consiliului sa revizuiasca
anexa Ia 426, sa fixeze un alt tarif minim pe metru patrat de Tnchiriere, mai
ales ca aceste spajii vin 9i cu un soi de exclusivitate dincolo de relatie
directa cu spitalul 9i cu casa de asigurari, dar 9i fiind Tn proximitatea de
pacienji vin 9i cu un vad comercial pentru agentul respectiv care le dejine.
Dumneavoastra faceji o astfel de analiza 9i sa ne propuneji 9i noi consiliul
sa decidem.

(

Domnul Director General ASSMB Vasile Apostol
Cu siguranta. Cred ca prin cele de care v-am facut vorbire prin

conduita mea de a solicita solujii pentru a Tncasa mai mult, este o proba
ca sunt cu totul de acord cu dumneavoastra si voi veni cu o solicitare Tn
sensul acesta.

Domnul Consilier Deaconescu catalin lonut

Pe ce perioada doHji sa le Tnchiriaji?

Domnul Director General ASSMB Vasile Apostol
Regulamentul prevede doi ani cu drept de prelungire, pentru ca doar

pentru doi ani, o sa fac doar pentru 2 ani pentru ca dreptul de prelungire
pentru inca doi ani era evident conditionat de relatia contractuala cu.. .

(

Domnul Consilier Deaconescu catalin lonut
Practic mai discutam pe finalul mandatului. §i ultima Tntrebare din

partea mea domnule director 9i cu asta va multumesc, spatiile cu alta
destinatie decat servicii medicale, de la automatele de bauturi, de cafea,
de sucuri, pana la micile chio9curi cu produse alimentare 9i nealimentare,
cele care sunt permise, evident, a fi vandute Tn spitale, injeleg ca
dumneavoastra le-ati identificat si ca le-ati Tnaintat tot asa ca o anexa la
un proiect de hotarare.. .

Domnul Director General ASSMB Vasile Apostol
Exista un raport de consiliu comun.. .
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Domnul Consilier Deaconescu catalin lonut

Le-a+i identificat pe toate spitalele.

Domnul Director General ASSMB Vasile Apostol
Pe toate domnule consilier general, absolut toate pe corespondenta

cu spitalele, daca fmi aduc aminte sunt 64 de aparate Tn afara de spajiile
pe care le avem inchiriate Tn 2019.

Domnul Consilier Deaconescu catalin lonut
La astea ma gandesc ca poate sa scoatem un tarif mai bun de

Tnchiriere pentru Municipiul Bucure9ti, poate ca ar fi bine sa le discutam la
pachet 9i sa Ie sa le Tnchiriaji dumneavoastra Tn timp prin aceea9i
procedura 9i cred ca 9i contractul ar fi mai u9or de administrat pentru
oamenii dumneavoastra daca am avea 1 , 2, 3 contracte si nu 19 contracte
sau eu stiu 38 de contracte

(

Domnul Director General ASSMB Vasile Apostol
Noi le lotizam.

Domnul Consilier Deaconescu catalin lonut
§i tot in ideea asta poate ca ar trebui sa analizaji daca spajiile foarte,

foarte mici ar trebui sa le administrati tot dumneavoastra sau ar trebui sa
le ceda li administrarea spitalelor. Eu 9tiu, ma gandesc ca un aparat de
cafea ocupa 1,20 - 1,50 metri 91 poate ca n-ar trebuie sa va ocupati de
fiecare dintre spajiile astea ci de la un anumit plafon.

(

Domnul Director General ASSMB Vasile Apostol
Domnule consilier, eu pot sa fiu de acord.

Domnul Consilier Deaconescu catalin lonut
Pentru usurinta administrarii contractului v-am dat doar o idee,

dumneavoastra faceti analiza

Domnul Director General ASSMB Vasile Apostol
Pentru aceasta ar trebui o dezmembrare 9i drept de administrare

pentru acel metru patrat spitalelor Tn situatia Tn care 9titi foarte bine ca
ASSMB are in administrare imobilele, dar este o chestiune asupra careia
putem discuta doar ca v-am explicat cum ar arata procedura, altfel nu am
niciun feI de problema. Revin, ar trebui dezmembrat acel metru patrat 9i
data administrarea de catre dumneavoastra, unitalii spitalice9ti.
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Administrare pe care o are la momentul acesta ASSMB. Dar este o
chestiune asupra careia putem discuta.

Domnul Consilier Deaconescu catalin lonut
va mul+umesc pentru raspunsurile dumneavoastra.

Domnul presedinte Tomescu Horia
Am 9i eu o Tntrebare. Pentru cele 3 spitale unde dori li sa Tnchiriati

spa+iul pentru un laborator, a fost facut vreodata vreun proiect ca spitalele
respective sa aiba laboratoare proprii?

Domnul Director General ASSMB Vasile Apostol
in fiecare an, eu pot sa vorbesc din 2020 Tncoace, am pus in cadrul

programului Ministerului sanatatii de acordare a finantarii pentru
aparatura spitale, am pus de fiecare data aparatura pentru laboratoare,
conduita mea 9i a colegilor mei de fiecare data a fost ca ar fi bine sa avem
laboratoarele noastre Tn situajia in care din punct de vedere financiar ne
permitem, mai mult decat atat, de9i este Tn lista dumneavoastra, pentru
Spitalul Burghele vom veni luna viitoare cu rectificare bugetara pentru a
achizi+iona aparatura pentru laboratorul de analize, spitalul cumparandu-
9i CT pe proiectul POIM. Deci ne manifestam de fiecare data 9i sunt de
acord ca spitalele noastre trebuie sa aiba propriile laboratoare de analiza.
Revin Tn fiecare an pe programele sau pe sursele de finantare pe care le-
am identificat, am mers 9i ne-am manifestat prin documente pe care le-
am depus nevoia atragerii de surse. Pe bugetul local de fiecare data am
prioritizat investi+iile.

r

(

Domnul pre9edinte Tomescu Horia
Deci sa injeleg ca CT-ul pe care iI cumpara Spitalul Burghele.. .

Domnul Director General ASSMB Vasile Apostol
Este pe POIM.

Domnul pre9edinte Tomescu Horia
Va fi in alt spajiu?

Domnul Director General ASSMB Vasile Apostol
Nu. La momentul acesta aveti ca si anexa la hotararea de consiliu si

Spitalul Burghele unde avem doua contracte de asociere Tn participatiune.
Deci pentru CT se va rezolva problema Tn sensul Tn care spitalul cumpara
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prim POIM, iar pentru serviciile de laborator vom pune in rectificarea
bugetara de luna viitoare suma necesara unde sunt 1,8 milioane de lei.

Domnul pre9edinte Tomescu Horia
Pe care ii obtinem de unde?

Domnul Director General ASSMB Vasile Apostol
De la bugetul local al Municipiului Bucure9ti. Vin in faIa

dumneavoastra cu o solicitare de rectificare.

Domnul presedinte Tomescu Horia
Atunci de ce mai sunt aceste spatii de Tnchiriat daca vrem sa le

folosim noi?
(

Domnul Director General ASSMB Vasile Apostol
'Fmi doresc sa le folosim noi Tn situatia Tn care avem o sursa de

finantare. Pentru Spitalul Burghele luam acum aprobarea din partea
dumneavoastra, de oportunitate, de a Tnchiria spa+iile, dar daca luna
viitoare Tn rectificarea bugetara, cel pujin pentru laborator veti aproba
suma, spitalul va cumpara aparatura pentru laborator 9i atunci nu vom mai
Tnchiria. Luam Tn calcul ambele variante. Ne dorim ca si dumneavoastra
ca spitalele noastre sa aiba propriile laboratoare de analiza, de CT 9i de
RMN

Domnul presedinte Tomescu Horia
La Spitalul sfanta Maria 9i Colentina unde spuneji ca nu avem

laborator de analize, Ie Tnchiriem. Personalul care deserve§te acest
laborator de analize, CT, RMN.. .

(

Domnul Director General ASSMB Vasile Apostol
Este al operatorului.

Domnul presedinte Tomescu Horia
Deci organigrama Spitalului Colentina 9i a Spitalului Clinic sfanta

Maria nu gasim medici radiologi sau.. .

Domnul Director General ASSMB Vasile Apostol
Pentru aceasta activitate pentru care spitalul are serviciile Tnchiriate,

nu. Sunt contracte de asociere Tn participatiune atat la Spitalul sfanta
Maria cat 9i la Spitalul Burghele Tncheiate cu ani in urrna. Spitalele T9i
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calibreaza schema de personal in funcjie de activita+ile pe care le
deruleaza.

Domnul presedinte Tomescu Horia
sa oferiti membrilor comisiei schema de personal la sfanta Maria 9i

Colentina.

Domnul Director General ASSMB Vasile Apostol
Sigur ca da. Daca nu mai ave Ii Tntrebari, cu perrnisiunea

dumneavoastra as avea si eu de facut doua mici comentarii.

Domnul consilier Moraru Adrian Flavius
Mai am eu cateva lucruri de clarificat. Este doar o recomandare. Noi

nu putem sa decidem lucrul acesta. Cred ca ar fi bine ca aceste contracte,
poate cand vor fi resemnate sa aiba o cauza de reziliere, o notificare de o
luna, doua luni Tnainte Tn cazul Tn care spitalul T9i internalizeaza aceste
sewicii. Adica daca se cumpara CT.. .

(

Domnul Director General ASSMB Vasile Apostol
Se va regasi.

Domnul consilier Moraru Adrian Flavius
Mi-ar fi placut 9i nu se pune problema sa nu dam votul conditionat

de asta 9i nici nu pare ca e vina dumneavoastra, doamna Per9unaru vad
ca semneaza documentele astea, sa scrie 9i cine sunt ace9ti operatori
priva+i .

(

Domnul Director General ASSMB Vasile Apostol
va pot pune la dispozi+ie, nu am nicio problema.

Domnul consilier Moraru Adrian Flavius
va rog foarte mult. Ar fi interesant 9i de cand au ei contracte acolo

9i cati bani platesc pentru asta. A9 mai avea o curiozitate. Domnii directori
de la aceste spitale se plang, Ti aud prin presa ca spajiile sunt insuficiente.
Ei T9i pastreaza punctul de vedere ca nu au nevoie de acele spatii 98 ca le
cedeaza unor operatori priva+i.

Domnul Director General ASSMB Vasile Apostol
Le cedeaza unor operatori privaji pentru a rezolva o problema pe

care spitalul o are 9i anume lipsa de laborator de imagistica, lipsa de
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laborator de analize pentru ca daca am fi avut de-a lungul vremii, daca am
fi facut Tn aceasta perioada, cu siguranta spajiile nu se mai Tnchiriaza. va
voi pune la dispozitie, o sa trimit catre comisie absolut toata
corespondenja pe care eu o am de anul trecut din septembrie pe aceasta
zona, cu rezolutiile date de catre mine, unde spun exclus contracte de
Tnchiriere, a se gasi solu+ii pe asociere 9i PPP tocmai pentru ca eu am
spus 9i consider 9i am documentele din spate, ca astea sunt dincolo de o
nevoie a spitalului, sunt activitali generatoare de venit pentru un operator
privat. Este absolut firesc, in opinia mea, repet, cu documente din urma
semnate, sa avem un grad de Tncasare mai mare decat avem. Dar eu nu
fac altceva 9i colegii mei, decat sa pun in aplicare o hotarare de consiliu.
Am sus+inut, o voi manifesta 9i spre a avea o reevaluare a acestor tarife.

( Domnul consilier Moraru Adrian Flavius
gi ultimul lucru a9 vrea sa-mi spune Ii, Ministerul sanata Iii nu vrea sa

va finanteze o parte din lucrurile astea? ca sigur cererile formale sunt una,
faptul ca pana la urma ele nu sunt susjinute, serios, acum cu toate puterile,
cu toata vointa este altceva. Eu 9tiu foarte multe primarii din !ara care au
primit CT-uri 9i RMN-uri cu Banca Mondiala, cu...mie mi se pare ca
cererile sunt facute formal ca sa nu se spuna ca nu sau facut 9i sa mergem
in continuare cu operatorii priva Ii. La nivel de analize de laborator la nivelul
Bucure9tiului mi se pare ridicol sa spui ca nu exista bani pentru un
laborator de analize 9i sa ramai Tn continuare cu un operator privat. §i
daca este nevoie, v-am spus, mergem 9i noi de mana cu dumneavoastra
9i cerem aceste lucruri cu mai mare apasare 9i cu mai mare vointa ca sa
rezolvam aceste lucruri.

(

Domnul Director General ASSMB Vasile Apostol
Domnule consilier am spus ca ministerul are un program national

unde noi, ca de fiecare data, depunem. Pe de alta parte vointa de atragere
de sume Tn cazul ASSMB 9i Tn cazul meu eu cred ca este definita prin
miliardul de euro unde avem proiecte mature gata pregatite pentru PNRR
prin 27 de milioane de euro pe care i-am atras 9i Ti implementam la
momentul acesta pe zona de copii unde avem 9i aparatura, pe cele 28 de
milioane de euro pe care Ie vom depune pe viitorul...de la POIM pe
siguranta pacientului, deci pe zona de voinla de a atrage sume externe,
sunt tot timpul aici 9i merg impreuna cu dumneavoastra, cu oricine,
oriunde. Conduita nu este grevata pe zona aceasta de dorin+a a colegilor
mei, manageri de spitale. Eu cred in buna credin Ia a tuturor de a nu ne
manifesta sa luam sume pe o anumita zona ca sa avem servicii
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externalizate. Eu vreau sa cred in bunavointa a tuturor, cred ca in ceea ce
prive9te ASSMB 9i dorinta ASSMB de a atrage sume, avem Tn spate ni9te
proiecte, unele le implementam, la altele lucram. Pe fond, ati Tnjeles, sunt
gata oricand pentru orice leu pe care pot sa-I atrag.

Domnul presedinte Tomescu Horia
sa supunem la vot daca nu mai sunt alte intervenjii din partea

colegilor consilieri. Domnul Necula sa va exprimaji opjiunea de vot, va
rugam.

Sunt 10 voturi pentru, 0 Tmpotriva, 1 ab+inere.

Proiectul numarul 4. Proiect de hotarare privind Tncheierea unui
parteneriat Tntre Municipiul Bucure9ti 9i Societatea Najionala de
Crucea Rosie din Romania in vederea reducerii riscurilor de dezastre
in comunitate. Tntrebari pe acest proiect? Multumesc. sa supunem la vot.
va rog votaji.

Sunt 1 1 voturi pentru, 0 Tmpotriva, 0 ab+ineri. Mul+umesc.

(

Proiectul 5 de pe ordinea de zi. Proiect de hotarare privind
aprobarea contractului de finanjare pentru un proiect in cadrul
Corpului European de Solidaritate, cu nr. 2020-3-R001-ESCI'1-
094869 Tncheiat Tntre Agenjia Najionala pentru Programe Comunitare
in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale si Directia Generali
de Asisten@ Sociali a Municipiului Bucure9ti Tn vederea
implementirii proiectului „Fa ceea ce trebuie! Arata ci iIi pasa!“

Tntrebari pentru doamna director? Muljumesc. Putem supune la vot.
Sunt 1 1 voturi pentru, 0 Tmpotriva, 0 abtineri. Multumesc.
Profit de ocazia de a-i avea pe cei doi directori aici pentru a-i Tntreba

cate contracte au fost semnate din data de 2 iunie pana Tn data de 29 iulie,
de catre ASSMB, respectiv, DGASMB. Doamna director Cosmina Simiean
a iesit

(

Domnul Director General ASSMB Vasile Apostol
in cazul meu nu a9 putea sa va dau un raspuns. Nu sunt persoana

care sa dea raspunsuri evazive. Dumneavoastra cu siguranta Ie aveji
pentru ca depun raport de activitate saptamanal.

Domnul presedinte Tornescu Horia
Deci ati semnat mai mult de un contract
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Domnul Director General ASSMB Vasile Apostol
Cu siguranji.

Domnul presedinte Tomescu Horia
Avem Hotararea CGMB din 2 iunie care la art. nr. 3 spune a9a:

Tncepand cu data intrarii Tn vigoare a prezentei hotarari, Primaria
Municipiului Bucure9ti 9i institujiile subordonate CGMB publica pe web
proprii Tntr-o sectiune dedicata, accesibila prin legatura directa din prima
pagina, fiecare contract semnat Tn termen de 10 zile de la semnarea
acestuia. Am dorinta ca acest lucru, acest articol din hotararea de consiliu
adoptata Tn 2 iunie sa.. .

(

Domnul Director General ASSMB Vasile Apostol
Cu siguranla domnule Viceprimar. Mai mult decat atat, va fac

cunoscut dumneavoastra 9i celorlalji consilieri generali ca din momentul
in care mi-a fost comunicata hotararea de consiliu cu aceasta obliga+ie,
am constituit la nivelul ASSMB o comisie care se ocupa de punerea Tn

aplicare a acestei hotarari. Sunt convins ca Tn cazul nostru colegii mei au
pub}icat, dar voi verifica. Deci hotararea, 9tili foarte bine, se refera 9i la
contractele din trecut pentru care ’Fnseamna munca, dar suntem total de
acord 9i colegii mei se ocupa. Am o comisie 9i o procedura operajionala
interna constituite, elaborata procedura, construita comisia din a doua zi
de cand mi-a fost comunicata hotararea.

(

Domnul presedinte Tomescu Horia
Despre art. 1 cu termenul de 60 de.. .

Domnul Director General ASSMB Vasile Apostol
in regula, o sa verific, dar sunt absolut convins ca sunt.

Domnul presedinte Tomescu Horia
Eu va rog sa respectam 9i articolul 3.

Domnul Director General ASSMB Vasile Apostol
Cu siguran g.

Domnul pre9edinte Tomescu Horia
Daca mai sunt intervenjii, stimaji colegi.
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Domnul consilier Moraru Adrian Flavius
Eu a9 profita de prezen+a domnului director 9i a9 Tntreba care este

situajia cu spitalul modular, s-a Tnchis, asta 9tiu, nu este vorba de asta. A9
vrea sa 9tiu ce s-a Tntamplat cu partea materiala de acolo. Adica nu mai
exista activitate, dar ce se Tntampla cu dotarile de acolo?

Domnul Director General ASSMB Vasile Apostol
Dotarile, o parte dintre ele sau cea mai mare parte a dotaritor pentru

acele 100 de paturi pe care le-am operajionalizat la momentul deschiderii
acelei sec Iii externe au fost din cadrul spitalelor noastre, ce am achizijionat
sunt deja redistribuite. Frigiderele sunt la centrele de vaccinare, restul
elementelor sunt deja redistribuite cu colegii mei prin transfer catre
celelatte spitale.(

Domnul consilier Moraru Adrian Flavius
A9 vrea Ia un moment dat 9i colegii care sunt interesaji sa facem o

vizita la fata locului, daca se poate. A9 mai avea ni9te Tntrebari legate de
ce se Tntampla acolo.

Domnul Director General ASSMB Vasile Apostol
Cu siguranla.

Domnul pre9edinte Tomescu Horia
Spitalul modular mai este Tn administrarea ASSMB?

( Domnul Director General ASSMB Vasile Apostol
Spitalul modular a facut obiectul unui protocol Tntre Primaria

Capitalei , Direc+ia de Investi+ii 9i ASSMB. Cred ca la Tnceputul lunii
ianuarie sau februarie printr-un document pe care I-am primit din partea
spitalului, oportunitatea menjinerii acelei sectii nu se mai justifica.
Amplasamentul este Tn continuare Tn administrarea Directiei de Investi Iii,
cred, 9i a celor doua companii care aveau contractul pentru Spitalul
Metropolitan .

Domnul presedinte Tomescu Horia
Deci nu-1 mai aveti Tn administrarea dumneavoastra
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Domnul Director General ASSMB Vasile Apostol
Niciodata nu a fost, a fost doar un protocol de transmitere. L-am

folosit pentru acea activitate. Nu a fost Tn administrare Tn sensul institujiei
dreptului de administrare. Aceasta este o chestiune foarte importanta.
Proprietatea era de fapt organizarea de 9antier, construita, Tnfiintata
pentru viitoarea investijie care a fost refunctionalizata pentru aceasta
activitate. Noia am avut un protocol Tntre ASSMB 9i Directia Generala
In vestitii .

Doamna Director General DGASMB Cosmina Simiean
Domnule Viceprimar, daca fmi day voie la acest punct pentru ca to Ii

sunt in comisie 9i aceasta discujie, a9 vrea sa va rog daca...o luam Tn
considerare o folosinla temporara a acestui spital modular pentru iarna
care urmeaza, pentru cazarea oamenilor fara adapost. Dupa cum 9tili,
numarul acestora este Tn continua crestere si ne confruntam cu o crestere
foarte mare a numarului de oameni ai strazii care vin din alte jude+e decat
Bucure9tiul 9i care trebuie cazaji undeva. Noi am Tnceput demersurile de
aproximativ 4 luni cu Administrajia Fondului Imobiliar sa gasim un imobil
care sa fie gata sa ne primeasca cu paturile 9i lenjeriile pentru ca nu avem
bani de repara+ii sau de investi Iii 9i nu identificam un astfel de imobil al
Primariei Capitalei. in 2 luni trebuie sa Tncepem sa ne pregatim 9i poate
gasirn o solu jie juridica sa putem folosi acele containere Tn aceasta iarna
pentru oamenii strazii. Muljumesc.

(

Domnul pre9edinte Tomescu Horia
Muljumesc doamna director. Alte Tntrebari, colegi?

/

I

Domnul consilier Moraru Adrian Flavius
De aceea cred ca este bine sa mergem Ia faja locului sa vedem daca

este acel spatiu pentru a9a ceva.

Doamna Director General DGASMB Cosmina Simiean
Sigur ca da. Daca nu au fost modificari structurale faIa de

inaugurare, el este potrivit, dar mergem acolo cand doriji dumneavoastra.

Domnul presedinte Tomescu Horia
O sa fac o interpelare la Directia Investitii sa vad cine se ocupa de

containerele respective 9i o sa va comunic domnul consilier 9i Tntregii
comisii. Alte Tntrebari?
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Domnul Director General ASSMB Vasile Apostol
Am cerut permisiunea sa va aduc ceva la cuno9tin+a. Curtea de

Conturi a Romaniei si-a Tnchis misiunea de audit la ASSMB, misiune care
a durat o luna 9i jumatate, in echipa de control au fost 4 auditori, alaturi de
ASSMB au fost verificate alte trei spitale, raportul Curjii de Conturi nu are
nicio masura. Multumesc.

Domnul presedinte Tomescu Horia
Daca nu mai sunt alte interventii, declar §edinta comisiei Tnchisa. La

revedere.

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

PRESEDINTE,
Tomescu Horia

SECRETAR
Moraru Adrian Flavius
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