
Proces-verbal

Tncheiat Tn 9edin+a Comisiei de sanatate, sport 9i protectie sociala
din data de 30 august 2021, ora 14.00
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TOMESCU HORIA - prezent

MORARU ADRIAN FLAVIUS – prezent

DEACONESCU cATALIN-IONUT - prezent

SOCOLOVICI RAZVAN-MIHAI - prezent

CANTEA IULIANA-ROXANA - prezent

NECULA VALENTIN - prezent

COMANICI ANCUTA-SORINA - prezent

ENCIU MIHAELA - prezent

ANGHEL IORDANEScu- prezent
LI PA ELISABETA -absent

RAICIU ANCA DANIELA - prezent

IONESCU ANDREI-GEORGE - prezent

ARUXANDEI IONUT - prezent

r

(

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

Ordinea de zi:
1. Proiect de hotarare privind imputernicirea expresa a

Consiliului Local Sector 3 de a hotarT cu privire la asocierea cu
Asociajia Help Autism, in vederea derulirii proiectului “Help Home -
program pentru deprinderi de viaji independenta pentru copiii 9i
tinerii cu TSA“

2. Proiect de hotarare privind Tmputernicirea expresa a
Consiliului Local al Sectorului 6 prin Direcjia Generala de Asistenji
Sociala 9i Protec jia Copilului Sector 6 de a Tncheia un protocol de
colaborare cu Agenjia Najionala pentru Egalitatea de §anse Tntre
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Femei 9i Barbaji, in vederea infiinlarii unui centru de consiliere
pentru agresori in cadrul proiectului “Sprijin pentru implementarea
Convenjiei de la Istanbul in Romania”

3. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii contractelor
de finanjare nerambursabili de la bugetul local al municipiului
Bucure9ti, prin bugetul Direcjiei Generale de Asisten$ Sociala a
Municipiului Bucure9ti, pentru activitali nonprofit de interes local, in
anul 2021

4. Proiect de hotarare privind modificarea HCGMB nr. 313/2019
pentru aprobarea Regulamentului privind inhumarea persoanelor
fari aparjinatori care decedeaza pe raza Municipiului Bucure9ti

( Domnul presedinte Tomescu Horia
Proiect de hotarare privind imputernicirea expresa a Consiliului

Local Sector 3 de a hotiri cu privire la asocierea cu Asociajia Help
Autism, in vederea derularii proiectului “Help Home – program
pentru deprinderi de viaji independenta pentru copiii 9i tinerii cu
TSA“

Domnul Director General Adiunct DGASMB lon Purcarea
Buna ziua. Consiliul Local al sectorului 3 ne solicita, sau va solicita

dumneavoastra aprobarea prin HCGMB a unei conventii de colaborare a
DGASPC Sector 3 cu Asociatia Help Autism. Dan9ii au conventia, a fost
Tnaintata catre dumneavoastra. Ce vor? Vor pentru 12, 7 copii cu autism,
cu varste cuprinse Tntre 10-17 ani, de pe raza sectorului 3 vor sa ii ajute
pentru un program cu deprinderi de viata independenta prin aceasta
asociajie. DGASPC Sector 3 vine in parteneriat cu un apartament pe care
TI are in vederea desfa9urarii serviciilor 9i costuri legate de Tntretinerea
apartamentului, deci costuri de administrare ale apartamentului. Asociajia
Help Autism vine in parteneriat cu toate serviciile pe care acesta le
deruleaza. Deci cu personalul 9i cu serviciile dan9ilor. Asociatia are un
program, cred ca-I aveji 9i dumneavoastra, au un buget de derulare a
acestui program, un buget al lor, iar a9a cum spuneam, DGASPC asigura
serviciile 9i utilitatile acestui apartament pe care iI pun la dispozijie.

(
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Domnul presedinte Tomescu Horia
va multumesc. Daca dintre colegi exista Tntrebari . va muljumesc. va

supunem la vot.

Cu 11 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva, 0 abtineri, proiectul a prirnit
aviz favorabil. Multumesc.

Trecem la proiectul urmator. Proiect de hotarare privind
imputernicirea expresa a Consiliului Local al Sectorului 6 prin
Direcjia Generala de Asisten@ Sociala 9i Protecjia Copilului Sector 6
de a Tncheia un protocol de colaborare cu Agenjia Najionala pentru
Egalitatea de §anse Tntre Femei 9i Barbaji, in vederea Tnfiinlarii unui
centru de consiliere pentru agresori Tn cadrul proiectului “Sprijin
pentru implementarea Convenjiei de la Istanbul in Romania“. Sunt
Tntrebari?

(

Doamna consilier Raiciu Anca Daniela
Da. Am eu o Tntrebare. Cred ca este o gre9eala un centru de

consiliere pentru agresori? Poarte pentru victimele agresiunilor. Eu a9a
cred. Avand in vedere ca este Agentia Nationala pentru Egalitate de
Sanse Tntre Femei si Barbati.

Domnul presedinte Tomescu Horia
in legislatie este prevazuta 9i consilierea agresorului de catre

psihologi 9i DGASMB-ul are 9i 9tiu ca si DGASPC Sector 5. Domnul
director Purcarea ne puteji da mai multe amanunte?

(

Doamna Director Asistenta Sociala al DGASMB lleana Cristea
Domnului director i s-a deconectat telefonul. lleana Cristea sunt,

directorul de asistenta sociala. Nu este primul centru de consiliere pentru
agresori, mai ales ca instantele dau aceasta consiliere psihologica
obligatorie, de minim 10 9edin+e, prin hotarare judecatoreasca. Sunt foarte
multe hotarari judecatore9ti care ajung Ia noi, noi avand din 2007 un centru
pentru agresori, iar acest proiect cu sectorul 6 este un nou centru care va
deservi agresori, acest proiect fiind un program care se desfa9oara prin
mecanismul financiar norvegian 2014-2021 , care este gestionat 9i de catre
Ministerul Justitiei din Romania, in calitate de operator de programe.
Acesta este inca un centru care vine practic Tn sprijinul 9i al victimelor nu
numai al agresorului, astfel Tncat agresorul sa aiba un start de a-9i
Tmbunata li viaja 9i poate de a se reintegra Tn familia lui.
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Doamna consilier Raiciu Anca Daniela
Multumesc. Pi 10 9edinje ajuta?

Doamna Director Asistenta Sociala al DGASMB lleana Cristea
Noi 10 9edin je primim prin hotarari judecatore9ti, dar noi niciodata

nu-i lasam doar cu cele 10 9edin+e. De exemplu DGASMB-ul are agresori
care sunt la noi de vreo 3 ani 9i vin periodic la consiliere psihologica. Eu
ziceam cum vin hotararile judecatore9ti. Depinde de judecator. Dar
majoritatea dau minim 10 9edinte gratuite ca sa fie facute pana la
u rmatoarea Tnfatisare.

(

Doamna consilier Raiciu Anca Daniela
Muljumesc frumos pentru lamuriri.

Domnul pre9edinte Tomescu Horia
Alte Tntrebari, colegi? Muljumesc. sa supunem la vot.
Cu 12 voturi pentru, 0 Tmpotriva, 0 abjineri, proiectul a primit aviz

favorabil .

Proiect de hotarare privind aprobarea Tncheierii contractelor de
finanjare nerambursabili de la bugetul local al municipiului
Bucure9ti, prin bugetul Direcjiei Generale de Asisten@ Sociali a
Municipiului Bucure9ti, pentru activitali nonprofit de interes local, in
anul 2021. Daca sunt Tntrebari. A9 vrea sa muljumesc colegilor din
comisie din care am facut 9i eu parte, atat domnilor consilieri Deaconescu
9i Pu9ca9 9i doamnei consilier Hristudor, colegilor din DGASMB pentru
felul Tn care a functionat aceasta comisie. Daca nu sunt alte Tntrebari sa
supunem proiectul de hotarare la vot.

Cu 12 voturi pentru, 0 Tmpotriva, 0 ab{ineri, proiectul a primit aviz
favorabil. va multumesc.

(

Oi ultimul proiect pe ordinea de zi. A venit pe suplimentara, proiect de
hotarare privind modificarea HCGMB nr. 313/2019 pentru aprobarea
Regulamentului privind inhumarea persoanelor firi aparjinitori care
decedeaza pe raza Municipiului Bucure9ti. Daca sunt Tntrebari. Practic
se trece din sarcina DGASMB Tn sarcina Administratiei Cimitirelor aceasta
sarcina de inhuman a persoanelor fara apar{inatori.
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Domnul consilier Necula Valentin
A9 dori sa 9tiu 9i eu daca poate cineva sa-mi spuna, cum se face cu

bugetul? Estimarea bugetului anual pentru persoanele care beneficiaza
post mortem de aceste servicii? Tntrebarea este daca cei de la
Adrninistratia Cimitirelor are acum vreo evidenta a persoanelor fara
adapost vor putea sa gestioneze 9i sa faca o cerere de buget Tn sensul
acesta.

Domnul Director General Adiunct DGASMB lon Purcarea
Bugetarea pentru anul anterior se face in functie de numarul de

inhumari efectuate Tn anul precedent plus o marja de protectie de cateva
inhuman. Referitor la Tntrebarea dumneavoastra, Administratia Cimitirelor
cand va prelua Tntreaga procedura Ie vom pune la dispozitie toate
informajiile 9i toate documentele de care dan9ii au nevoie pentru a putea
prelua 9i derula activitatea fara sa fie vreo problema de desfa9urare.

r

Domnul consilier Necula Valentin
Deci e doar pe istoric plus o marja.

Domnul Director General Adiunct DGASMB lon Purcarea
Da. Ele fluctueaza. Pot fi mai putine, pot fi mai multe, dar ne luam o

marja de protecjie pentru a putea sa facem fata situatiei Tn caz ca apar
probleme. A9a am facut, am demarat procedura, am Tn9tiintat prin adresa
primaria, pe dumneavoastra 9i printr-o rectificare s-a putut remedia
situajia, dar cazurile sunt foarte rare. De regula ele sunt cam acelea9i cu
cateva marje de siguranla 2,3,5, 10 Tnhumari maxim.(

Domnul pre9edinte Tomescu Horia
Alte Tntrebari? Supunem la vot, va rog.
Sunt 10 voturi pentru, 0 Tmpotriva, 1 abtinere.
Domnul lonescu Andrei a ie9it la acest proiect.

Dupa cum ati vazut dragi consilieri, avem pe ordinea de zi 9i un
proiect de rectificare bugetara. Eu am cerut atat DGASMB-ului cat si
ASSMB 9i CSM-ului sa ne prezinte fundamentarea pentru aceasta
rectificare. Daca doriti sa aveti discutii cu conducerea ASSMB sau
conducerea DGASMB referitoare la acest subiect, din acest motiv i-am
invitat pe ace9tia.

5



Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina
Domnule pre9edinte, eu a9 avea. Buna ziua tuturor. Banuiesc ca aji

primit propunerile noastre de amendamente pentru proiectul de rectificare
a bugetului pe 2021. in ceea ce prive9te rectificarea la Directia Generala
Asistenta Sociala am citit si noi si ati facut bine ca ati solicitat directiilor sa
ne faca o nota de informare 9i vazand adresa pe care ne-a trimis-o
DGASMB, confundand cu proiectul de rectificat, am observat ca nu sunt
cuprinse Tn proiectul de rectificat ni9te sume foarte importante, spunem
noi, 9i drept pentru care noi am 9i facut o solicitare de amendamente
pentru suplimentarea acestor sume. Nu 9tiu daca le-aji primit domnule
pre9edinte. Domnule viceprimar.

(

Domnul presedinte Tomescu Horia
Le-am primit pe mail Tn ultima jumatate de ora, o ora, dar nu le-am

studiat. O sa le studiez doamna.. .

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina
Deci noi practic am solicitat amendamente 9i suplimentari de sume la

capitolele care nu au fost prinse Tn rectificat, solicitari transmise de catre
DGASMB, au fost prinse sume doar pentru cheltuielile de personal 9i
sume pentru banca de alimente, foarte bine, in schimb nu au fost cuprinse
sume pentru bunuri 9i servicii, adica Tncalzire, iluminat, apa, canal,
utilitalile 9i mai mult decat atat sume necesare pentru plata stimulentelor.
Noi insistam pe aceste amendamente 9i pe suplimentarea bugetului cu
aceste sume

Al doilea amendament pe care noi iI solicitam la rectificat 9i domnul
director de la ASSMB am vazut ca este prezent, nu au fost prinse Tn acest
proiect de rectificat amendamentele 9i suplimentarile de fonduri pe care
noi le-am solicitat la aprobarea bugetului pentru anul 2021 9i anume
pentru cele doua proiecte, o 9ansa pentru cuplurile infertile FIV 2 9i
testarea genetica la cancerul de san in stadii incipiente.

Domnule director am observat bine ca ace9ti bani parca nu sunt prin9i
in rectificat. Asta este o Tntrebare Ia care a9 vrea sa-mi raspunda domnul
director 9i doi, ve9nica sau ve9nicul nostru proiect cu care tot insistam din
maRie, este cu majorarea tarifelor la aloca+iile de hrana. Am vazut Tn buget
9i Tn adresa pe care ne-a trimis-o ASSMB, ca in sfar9it anul acesta acum
la rectificat de fapt sunt prinse sumele pentru majorarea de 50%, majorare
care a fost aprobata Tn 2019, deci era obligatorie aceasta. Nu este de fapt

(
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o majorare, este o punere Tn aplicare a unei hotarari de Consiliu General
din 2019, la valoarea din 2019, deci nu o consideram o majorare de tarif
pentru alocajiile de hrana. De aceea am solicitat inca o data acest proiect
pe ordinea de zi a 9edinjei de miercuri 9i va rog domnule viceprimar 9i rog
to{i consilierii de la toate partidele sa ne unim 9i sa facem Tn a9a feI Tncat
sa suplimentam sumele. Mergand pe o logica normala suntem de acord 9i
cu asta, sunt deja 50% din 2019, haideti sa facem un calcul macar mai
dam inca 50% pentru ca proiectul nostru de hotarare face referire Ia o
majorare a alocajiilor de suta la suta conform hotararii de guvern din 2019.
Nu facem referire la hotararea de Consiliu General din 2019. Domnule
Director, va rog daca puteji sa Tmi spuneti revenind Ia prima Tntrebare cu
cele doua proiecte, daca Tntr-adevar am observat bine §i nu sunt banii §i
sa faceji referire daca se poate 9i la majorarea acestor alocatii de hrana 9i
daca exista vreo 9ansa sau dumneavoastra nu 9tiu daca ati primit proiectul
nostru de suta la suta cu majorarea alocajiilor, sa fmi spuneti va rog frumos
daca exista vreo 9ansa sa le majoram Ia un anumit moment.

(

Domnul Director General ASSMB Vasile Apostol
Buna ziua domnule pre9edinte, pentru prima data vin in fata

dumneavoastra Tmpreuna cu colegii mei, doamna director economic Elena
Marin 9i domnul director de la management spitale, domnul doctor Badiu.

Am sa va raspund punctual raspunsurile pentru fiecare Tntrebare pe
care mi le-aji adresat. in legatura cu proiectul FIV, pentru anul fiscal 2021,
conform hotararii de aprobare, am bugetat 161 de locuri, pentru anul 2021
ramanand pana la execu+ia din punct de vedere al gradului de
implementare pe indicator de rezultat, inca 429 de dosare sau de locuri
pe care am putea sa le scoatem Tn deja arhicunoscuta procedura publica
privind depunerea solicitantilor care urmeaza a fi evaluati de catre noi. Din
perspectiva impactului bugetar suma necesara pentru cele 429 de locuri
pe care inca Ie mai avem disponibile pentru acest proiect se ridica Ia 5
milioane 9 sute douazeci de mii de lei. Pentru testarea genetici anul
acesta Tn bugetul ini+ial am propus 9i aprobat 130 de locuri, ramanand
pana la executia finala pe indicatorul rezultat un numar de 381 de locuri
ca 9i suma globala de buget 6 milioane 477 de mii. Am sa va fac cunoscut
ca la acest moment noi suntem Tn implementare din punct de vedere al
deconturilor pentru acest numar, ramane Tn grija noastra a ASSMB
ducerea la Tndeplinire a hotararilor de consiliu care stau Tn spatele
aprobarii acestor doua proiecte foarte importante pentru bucure9teni, iar
conduita noastra va fi urmatoarea: fie ne vom Tndrepta catre

(
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dumneavoastra cu o propunere de rectificare pentru aceste sume Tn
9edintele de luna viitoare, fie vom prelungi perioada de implementare a
acestor proiecte. Sunt aproximativ 12 milioane, efort financiar pe care
trebuie sa TI facem, trebuie sa iI faceji prin aprobarea unei rectificari
bugetare.

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina
Ma scuzati, domnule director ca intervin, numai putin. De ce nu aji

facut sau ati solicitat pentru rectificarea, proiectul de rectificare de miercuri
aceste sume sau macar o parte din aceste sume?

Domnul Director General ASSMB Vasile Apostol
Am solicitat, a9a cum spuneam, la bugetul ini+ial cu care am venit Tn

faja consiliului, pentru rectificarea bugetara cu care ne-am prezentat
acum, am venit cu chestiunile astringente, 9tim cu totii care sunt sau
injelegem care sunt presiunile financiare. Am preferat sa abordam la acest
moment, implementarea sau decontarea dosarelor pe care le avem Tn
lucru, urmand a9a cum am spus, ca luna viitoare sau lunile viitoare, sa
venim cu o solicitare.

(

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina
Muljumesc. Sper din tot sufletul sa nu a9teptam lunile viitoare.. .

Domnul Director General ASSMB Vasile Apostol
Aveji promisiunea mea ca de fiecare data proiectele vor fi duse la

Tndeplinire. in forma de rectificare pe care o aveji supusa aprobarii,
influenjele pe plus in bugetul ASSMB se ridica la aproximativ 1 1 milioane
de lei, este o suma cu care noi suntem multumiti. Vreau sa-i multumesc
domnului Viceprimar pentru sus+inere, aceea9i susjinere pe care v-o solicit
9i dumneavoastra pentru ca am mers 9i am acoperit chestiunile de
maxima stringenta 9i daca fmi daji voie, v-a9 enumera. A9a cum
dumneavoastra ati punctat Tn intervenjie ca urmare a faptului ca avem o
cre9tere cIara a indicelui de ocupare a paturilor Tn cadrul spitalelor, mai
precis avem pacienti Tn spitale, norma de hrana trebuie acordata spitalelor,
a9a ca am venit Tn fata dumneavoastra cu aproximativ 3,5 milioane pentru
a sprijini spitalele pe aceasta zona, pacienjii nu trebuie sa primeasca, in
opinia noastra, 9i sunt sigur ca 9i Tn opinia dumneavoastra, sau trebuie sa
primeasca pe langa servicii medicale de Tnalta calitate 9i cazare 9i hrana.
Am venit sa punem Tn aplicare hotararea din 2019. Este foarte important
sa va marturisesc faptul ca are legatura cu ultima noastra 9edinta a

(
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comisiei. Aparatura avem de acoperit cota de cofinanjare a aproximativ
400 de mii de lei, 389 de mii de lei mai exact pentru aparatura pe care am
objinut-o din partea Ministerului sanatalii, revin, este o discutie pe care
am avut-o in §edinta de luna trecuta, la solicitarea ASSMB din iunie 2021,
maternita+ile pe care le avem Tn coordonare, cele 4, au primit un sprijin Tn
valoare de 3 milioane 890 de mii Ia care noi trebuie sa venim cu o cota de
cofinanjare de 10%. V-am propus 9i sper sa primim votul din partea
dumneavoastra, sume pentru aparatura de laborator pentru Spitalul
Burghele, a9a cum spuneam, iata ca aceasta este 9i conduita de fapt,
dorim pentru spitalele noastre aparatura pentru laboratoare, dorim
laboratoarele spitalelor, in limita posibilitalilor.

Pe zona de funcjionare a spitalelor acolo unde execujia bugetara a
aratat ca nevoia spitalului este mai mare decat sumele pe care le-am prins
in bugetul ini+ial, intra venind cu sume punctuale. Susjinem cu aparatura
medicala Spitalul Burghele pe zona de cardiologie Tn sensul Tn care
Tncurajam 9i Tncepem cu Spitalul Burghele dezvoltarea serviciilor de
sanatate pe zona de ambulatoriu, plecand de la condijionalitatile sau
accesul condijionat al pacienjilor Tn spital. Spitalele trebuie sa dezvolte
zona de ambulatoriu de zi

Cam astea ar fi minimale a9a cum aveti 9i documentul pe care I-ati
primit de la noi, elementele pe care ne-am focusat pentru aceasta luna.

(

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina
Da, le-am vazut, eu insist cu proiectul nostru. Trebuia sa existe o

majorare a alocatiilor pentru hrana combinat. Cum bine aji spus, este
necesara Tn afara de aparatura 9i dotari 9i partea asta de hrana pentru
pacienti. inca o data 9i bine spus 9i foarte bine ca ati spus. S-a pus Tn
aplicare o hotarare de consiliu din 2019. Nu s-a majorat alocatia de hrana.

(

Domnul presedinte Tomescu Horia
Daca fmi permiteti, am avut vizite Tn toate spitalele ASSMB, am

discutat cu managerii 9i Tn urma propunerilor de rectificari bugetare venite
dinspre spitale, am avut discujie cu Primarul General Nicu9or Dan 9i am
insistat pentru a oferi spitalelor, in ciuda constrangerilor bugetare pe care
le avem, a oferi Tntreaga suma necesara pentru tot ce au cerut pentru
suplimentarea normei de hrana. Este foarte important ca pe langa actul
medical, sa oferim pacienjilor no9tri 9i cazare 9i hrana corespunzatoare.
Deci absolut tot ce au cerut spitalele Tn materie de norma de hrana este
asigu rat in aceasta rectificare bugetara.
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Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina
Da domnule Viceprimar, aveji dreptate. Pentru ca spitalele au trimis

ca sa se puna pentru acea majorare de 50%, eu inca o data spun, noi
daca aprobam un proiect de buget pentru 100%, va spun eu ca 9i de la
spitale veneau altfel de propuneri stau nu veneau pentru ca la fiecare
100% din Hotararea de Guvern cum bine 9tili, este facuta pe capitole 9i
pe boli, pe diagnostice. La fiecare suma de acolo se adauga 100%.
Ministerul sanatatii care a facut Tn injelepciunea lui o Hotarare de Guvern
anul acesta, daca nu ma Tn9el, au majorat alocajiile de hrana Tntre un leu
9i 3 lei. Asta e marea majorare, iar acum inca o data spun cei 50.. .

( Domnul presedinte Tomescu Horia
Aceasta Hotarare de Guvern din 2021, §tiu ca este luata de Ministrul

sanata Iii Voiculescu, a eliminat limitarea pentru norma de hrana, deci
practic managerii de spitale T9i pot bugeta, nu este o suma maxima pentru
norma de hrana. Asta a facut aceasta Hotarare de Guvern Tn 2021.

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina
inca o data, eu am facut referire la Hotararea de Guvern. Noi,

Consiliul General, Primaria Municipiului Bucure9ti, poate sa dea sume
complementare sa vina peste. Asta Tncercam noi cum am facut 9i
majorarea de 50% in 2019 Pi cea din 2018 gi cu asta Tnchei. Eu consider
ca acea majorare de 50 care este pusa acum Tn proiectul de buget conform
hotararii din 2019, nu este acoperitoare 9i o sa vedeji. Normal ca spitalele
acurn sunt muljurnite pentru ca pana acum Tntr-adevar chiar daca nu era
pusa Tn aplicare hotararea din 2019, ASSMB-ul, din bani proprii, a dat
spitalelor de pe un capitol de bunuri 9i servicii sau de functionare, ma
corecteaza domnul director daca gre9esc, unde spitalul T9i lua sau nu-9i
lua bani sa T9i majoreze aloca Tia de hrana pentru ca nu ne venim pe un
capitol diferit si banii de la Primaria Municipiului Bucure9ti catre assmb nu
au mai putut sa T9i majoreze alocatia de hrana. Pentru ca nevenind pe un
capitol diferit 9i banii de la Primaria Municipiului Bucure9ti catre ASSMB
nu au mai putut sa-9i majoreze, unii au majorat cu mai putin, altii deloc 9i
a9a mai departe. O hotarare de Consiliu General pe care noi am votat-o
9i Tn 2019 9i am vota-o 9i acum, obliga Tntr-un feI la a rectifica primaria, sa
dea sumele necesare pentru majorare, cum o face 9i acum. Am dreptate
domn director?

(
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Domnul Director General ASSMB Vasile Apostol
Da. Revin. Noi punem Tn aplicare o hotarare de Consiliu General, Tn

lipsa unei alte hotarari care practic este emana jia autoritatii deliberative, a
dumneavoastra, a Consiliului General, noi din punct de vedere tehnic nu
putem sa punem Tn aplicare decat ceea ce.. .

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina
Corect .

Domnul Director General ASSMB Vasile Apostol
Suma de aproximativ 3,5 milioane este o suma pe care noi am extras-

o din coresponden+a pe aceasta de rectificare bugetara cu spitale le
noastre, Tnsa trebuie sa va fac urmatoarea precizare, aceasta suma se va
acorda spitalelor Tn sistem ramburs. Spitalele trebuie sa faca dovada ca
au execujie pe acest articol, pe aceasta zona, vor angaja cheltuiala Tn
func+ie de numarul de pacienji internaji ne vor transmite lunar in procedura
de aprobare, de credite bugetare suma din buget pe care noi o sa o
eliberam. Este o chestiune tehnica pe care am tinut sa v-o precizez.

r

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina
A9a este corect 9i acum chiar Tnchei. De ce spun ca 2019 valoare 9i

sumele din 2019 nu mai sunt reale Tn 2021? Pentru ca toate s-au scumpit.
Daca spitalele au o firma, au externalizat serviciul cu firme de catering
sau fiecare cum e, sigur acele firme vor majora preturile pentru ca 9tiu ca
se scumpesc toate, la feI spitalele care produc 9i au bucatarii speciale 9i
costurile alimentelor vor cre9te 9i cu siguranta o sa vedeti ca nu o sa le fie
de ajuns. Deci eu insist ca la un...acum am pus in aplicare 2019 foarte
bine 9i Ia un anumit rectificat sa ne mai unim sa vedem daca mai putem
majora cu inca 50%. Vine iarna, cresc facturile 9i a9a mai departe.

(

Domnul pre9edinte Tomescu Horia
Managerii de spitale au libertatea sa ne fundamenteze absolut alte

suplimentari daca mai au nevoie. Au tot cadrul legislativ la dispozitie. Alte
Tntrebari, dragi colegi pentru rectificare? Mai sunt alte lucruri pe care vreti
sa le discutam Tn comisie?
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Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina
Ce facem cu amendamentele depuse de noi la Directia Asistenta

Sociala, domnul Viceprimar?

Domnul presedinte Tomescu Horia
Le vom discuta Tn plenul consiliului.

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina
Susjinem sau nu, sa gasim fonduri sa alocam macar pentru utilitati?

Domnul presedinte Tomescu Horia
Le vom discuta Tn plenul consiliului, cred, Tmpreuna cu toti ceilalti

colegi.<

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina
Noi am transmis amendamentele, speram ca Ie susjineji.

Domnul pre9edinte Tomescu Horia
Le vom analiza Tn data de 1. va multumesc mult. va multumesc

domnule director, doamna director, domnilor consilieri. O zi frumoasa!

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

(

PRESEDINTE,
Tomescu Horia

SECRETAR
Moraru Adrian Flavius

,n\_p., . _
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