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Proces-verbal

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

din data de 28 septembrie 2021, ora 15.00

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 - absent

CANTEA IULIANA-ROXANA - prezent

NECULA VALENTIN - prezent

COMAN ICI ANCUTA-SORI NA - prezent

ENCIU MIHAELA - prezent

ANGHEL IORDANESCU- prezent
LI PA ELISABETA - Absent

RAICIU ANCA DANIELA - prezent
IONESCU ANDREI-GEORGE - absent

ARUXANDEI IONUT - prezent

(

(

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

Ordinea de zi:
1. Proiect de hotirare privind aprobarea Planului de inserjie socio
– profesionala pentru perioada 2021 – 2023 la nivelul municipiului
Bucuresti
2. Proiect de hotarare privind cooperarea Tntre Municipiul
Bucure§ti 9i Federajia Sportului §colar 9i Universitar in vederea
stabilirii cadrului organizatoric de Tncurajare a participarii
pre9colarilor, elevilor 9i studenjilor la activitali cu caracter sportiv,
implementarea normelor privind finanjarea unor programe
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sportive 9i organizarea de evenimente sportive, cu aplicarea
criteriilor specifice de selec jie 91 indrumarea elevilor
3. Proiect de hotarare privind imputernicirea expresi a

Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucure9ti, de a
hotarT, in condijiile legii, cu privire la asocierea Sectorului 4 al
Municipiului Bucure9ti cu Spitalul Clinic de Urgen@ pentru copii
“M.S. Curie“ pentru finan}area 98 realizarea in comun a unor lucrari
de interes public local

Domnul presedinte Tomescu Horia
Buna ziua, stimaji colegi.

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina
Numai pujin. Doamna consilier general Lipa zice ca nu poate sa

intre. va roaga sa ii mai daji o data mail-ul, daca se poate. Ma scuzati
domnule pre9edinte ca v-am Tntrerupt.

(

Domnul pre9edinte Tomescu Horia
Nicio problema, doamna consilier. Declar deschisa 9edinja. Avem

trei proiecte pe ordinea de zi.
Primul proiect, proiect de hotarare privind aprobarea Planului de

inser ge socio - profesionala pentru perioada 2021 – 2023 la nivelul
municipiului Bucure9ti.

Daca aveti Tntrebari, interpelari, amendam, este alaturi de noi 9i
doamna director al DGASMB, Cosmina Simiean, daca aveti Tntrebari.
Daca nu, sa supunem la vot proiectul.

(

Cu 10 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva, 0 abjineri, proiectul a primit
aviz favorabil. Multumesc.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi. Proiect de hotarare
privind cooperarea Tntre Municipiul Bucure§ti 9i Federajia
Sportului §colar 9i Universitar Tn vederea stabilirii cadrului
organizatoric de incurajare a participarii pre§colarilor, elevilor ei
studenjilor la activita li cu caracter sportiv, implementarea
normelor privind finanjarea unor programe sportive ;i organizarea
de evenimente sportive, cu aplicarea criteriilor specifice de
selec jie 9i indrumarea elevilor.
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Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina
V-am rugat sa mai a9teptam un pic sa intre 9i doamna Lipa care in

continuare are probleme cu online-ul. Poate o suna cineva dintre colegii
no9tri. Vrea sa participe. sa mai a9teptam un minut. sa o sune cineva
dintre colegii de la DATJ.

Domnul presedinte Tomescu Horia
Nicio problema. va rog sa o ajutati pe doamna Lipa sa se conecteze.

Doamna consilier Raiciu Anca Daniela
A9 avea eu o Tntrebare pana se conecteaza 9i doamna Lipa. Cumva

acest proiect a mai fost pe ordinea de zi la comisie, sau !in eu minte gre9it?

(

Domnul presedinte Tomescu Horia
A fost sub o forma un pic diferita, un proiect asemanator.

Doamna consilier Raiciu Anca Daniela
Am Tnteles

Domnul presedinte Tomescu Horia
Nu a mai ajuns Tn plenul consiliului. A fost acum cateva luni, dar

sincer, nu am verificat Tn procesele verbale.

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina
A fost 9i l-a retras domnul primar de pe ordinea de zi.

(

Domnul pre9edinte Tomescu Horia
Parca era o denumire... adica era acela9i protocol de colaborare, dar

denumirea era un pic diferita.

Domnul consilier Deaconescu catalin lonut
Nu era acela9i protocol. Acesta este modificat, sunt mai clare

obiectivele 9i implicarea celor doua paRt, deci cred ca este un proiect, de
data aceasta, de votat.

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina
N-a fOBt de votat ca 1-a retras. Nu stim daca era de votat sau nu
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Domnul consilier Deaconescu catalin lonut
A9a spuneji dumneavoastra ca sunte{i in opozijie.

Doamna consilier Raiciu Anca Daniela
Daca spune domnul Deaconescu, a9a trebuie sa fie, nu?

Domnul consilier Deaconescu catalin lonut
sa stiti ca acum este ok.

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina
Sunteji sigur ca suntem Tn opozi jie noi?

(

Domnul consilier Deaconescu catalin lonut
Nu mai suntem siguri de nimic.

Doamna Director Executiv Fedorca Liliana
Buna ziua. Liliana Fedorca sunt, directorul Directiei de Cultura,

I'nvatamant, Turism. Scuze, a durat putin pana m-am conectat. Daca este
vorba de proiectul de sport, va stau la dispozijie cu larnuriri.

Doamna consilier Raiciu Anca Daniela
Daca tot ati intervenit, daca puteji sa ne daji ni9te amanunte, ar fi

binevenite. Buna ziua.

(

Doamna Director Executiv Fedorca Liliana
Buna ziua. Deci este vorba despre acest proiect de hotarare care

presupune strict doar colaborarea Tntre Municipiul Bucure9ti 9i Federajia
Sportului §colar 9i Universitar. Tntr-un articol am menjionat ca tot ce va
presupune o eventuala finanjare, este nevoie sa realizam Tmpreuna cu
Federajia Sportului §colar 9i Universitar un regulament de finan+are care
va face obiectul unui alt proiect de hotarare de consiliu. Deci proiectul pe
care TI dezbatem astazi nu presupune nicio finantare, strict doar
colaborarea Tntre cele doua institutii. Este un proiect care se adreseaza
sportului de masa, sportului pentru toli, prin asocia{iile sportive 9colare
fara personalitate juridica. Vrem sa realizam Tn unitalile de Tnvalamant,
Tmpreuna cu Federajia Sportului §colar 91 Universitar, activitali sportive,
altele decat cele de performanta. Avem sporturi de performanla care se
realizeaza Tn CSM Pi in cele 6-7 cluburi sportive 9colare, iar proiectul de
fala se adreseaza sportului pentru toli, deci nu vorbim de performanji.
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Practic o ini+iativa a Municipiului Bucure9ti pentru toti elevii din Bucure9ti.
in regulament vom menjiona ca 9i modalitati de finantare ale proiectului
sa fie 9i prin sponsorizari, donatii, bineTnteles vom discuta cu membrii
Consiliului General, vom realiza Tmpreuna forma finala cu care vom intra
in dezbatere Tn Consiliul General, ulterior.

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina
Buna ziua. Am 9i eu o Tntrebare. Spune ji-mi 9i mie cu ce este diferit

acest proiect, cel de astazi, diferit fala de proiectul care a fost acum cateva
luni pe ordinea de zi 9i a fost retras de catre primarul general?

Doamna Director Executiv Fedorca Liliana
Nu este o diferenta, s-a mentionat foarte clar ca nu cumva sa existe

un dubiu ca acest proiect ar presupune finan+are sau vreo modalitate de
finanjare. Deci am delimitat Tntr-un articbl foarte clar ca nu presupune
decat colaborarea Tntre cele doua, Municipiul Bucure9ti 9i Federa jia
Sportului $colar 9i Universitar. Pe varianta care a fost acum 9i a fost pe
ordinea de zi 9i a fost retrasa Tnjeleg ca nu s-a menjionat foarte clar
aceasta lamurire vizavi de finantare si acum am mentionat-o mult mai clar,
ca nu presupune proiectul de faIa, finantare.

(

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina
Documentele care ne-au fost puse pe mail, la dispozitie, inclusiv

referatul de specialitate al dumneavoastra este datat din 16.04.2021,
proiectul este datat din 23.06.2021 9i ma gandesc ca daca au fost facute
modificari n-ar fi trebuit sa fie un referat de aprobare al primarului 9i un
referat de specialitate al dumneavoastra cu o data de ieri sau de zilele
trecute, mai aproape de ziua de astazi, ca inca o data, datele de pe raport
9i de pe referat sunt din luna mai, iar referatul de aprobare al primarului
din 29.04.2021. Deci daca a+i facut modificari nu ar fi trebuit sa fie practic
alte date de Tnregistrare? Este similar cu cel de data trecuta?

(

Doamna Director Executiv Fedorca Liliana
Da

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina
Nu ati facut nicio modificare? ca asta zic, daca ati facut
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Domnul consilier Deaconescu catalin lonut
Daca fmi permiteti, doamna Comanici, Tncerc sa va lamuresc eu.

Proiectul adica viitoarea hotarare este similara, protocolul de colaborare,
deci anexa, este u9or modificata astfel Tncat sa nu dea posibilitatea
entitalilor sa dea drumul la finanlari fara 9tiin+a Consiliului General. S-a
introdus acest mecanism de aprobare a finanlarii ulterior de catre Consiliul
General 9i pentru asta probabil colegii no9tri din executiv au considerat ca
nu este cazul ca documentele de prezentare sa fie modificate, deci Tn

cadrul proiectului, in cadrul hotararii nu exista modificari, in anexa care
prive9te protocolul de colaborare Tntre cele doua entitati exista aceste
modificari. Practic nu discutam de aceea9i aprobare. Aprobam practic un
alt lucru, un alt mecanism de colaborare Tntre cele doua entitati. Am
pastrat la latitudinea noastra, a consilierilor generali, dezvoltari ulterioare
ale acestei colaborari.(

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina
Domnul consilier general, eu va injeleg, dar 9i dumneavoastra ma

injelegeji ca orice documente care fac parte, sunt anexe la hotarare de
consiliu, ele trebuie justificate 9i facut un nou referat inclusiv cu
modificarea, drept pentru care o rog pe doamna director, pana joi cand
este §edinta, sa ne trimita si noua care sunt acele modificari Tn acordul de
parteneriat. Am injeles ca doar Tn acordul de parteneriat au fost facute
ni9te completari sau explicajii, modificari. sa ne spuneji care sunt acelea.

Doamna Director Executiv Fedorca Liliana
in regula.

(

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina
Adica faQ de acordul care a fost acum o luna sau doua, nu mai tin

minte, care sunt modificarile pentru noul acord. Mul+umesc.

Doamna Director Executiv Fedorca Liliana
in regula.

Domnul pre9edinte Tomescu Horia
Muljumesc. Daca nu mai sunt intervenjii, propun sa supunem la vot

proiectul.

Cu 10 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva, 0 ab+ineri, proiectul a primit
aviz favorabil. Multumesc
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Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotarare
privind imputernicirea expresi a Consiliului Local al Sectorului 4
al Municipiului Bucure9ti, de a hotarT, in condijiile legii, cu privire
la asocierea Sectorului 4 al Municipiului Bucure9ti cu Spitalul
Clinic de Urgen la pentru copii ”M.S. Curie” pentru finanjarea gi
realizarea in comun a unor lucrari de interes public local.
Interpelari, arnendamente, discujii? Daca nu, putem sa supunem la
vot

Cu 10 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva, 0 abjineri, proiectul a primit
aviz favorabil. Multumesc.

( Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina
Domnule pre9edinte, a9 vrea sa va rog 9i eu ceva, daca se poate.

Spitalul Clinic Fundeni 9i Institutul CC lliescu au facut o solicitare catre
Primaria Sectorului 1, inijial catre ADP Sector 2, dupa care Ii s-a spus
ca nu este bine §i au refacut-o catre Primaria Sectorului 2, in atentia
primarului sectorului 2, colegul dumneavoastra, sa ii ajute, sa faca un
protocol cu ADP Sector 2 pentru ni9te lucrari Tn curtea spitalului, celor
doua spitale. gtili bine ci platforma de la Fundeni are 3 spitale, acestea
doua plus Institutul Oncologic. Noi la IOB, la un anumit moment am votat
un protocol de colaborare, daca +ineji minte am Tntrebat atunci de ce
doar IOB-ul 9i nu 9i celelalte doua 9i ni s-a spus ca celelalte doua spitale
nu au facut solicitari. Facusera, dar Ii s-a spus ca nu sunt facute cum
trebuie, acum din cate 9tiu eu au fost trimise, am vorbit cu colegii no9tri
consilierii locali de la Primaria Sectorului 2, sa-i sprijine, va rog 9i pe
dumneavoastra, eventual sa vorbi li cu colegii dumneavoastra consilieri
locali USR 9i cu primarul dumneavoastra sa sprijine cele doua spitale,
Institutul 9i respectiv Spitalul Fundeni. De asemenea, TI rog 9i pe domnul
consilier general Deaconescu sa vorbeasca cu colegii lui de la Primaria
Sectorului 2, poate reu9im sa ajutam 9i celelalte doua sa-9i faca
protocolul, sa voteze Tn 9edin ja lor de Consiliul Local de la sectorul 2 9i
dupa aceea sa faca proiectul sa iI votam 9i noi in Consiliul General.

(

Domnul presedinte Tomescu Horia
Mul+umesc doamna Comanici. Chiar Tn week-end am fost pe

platforma Fundeni, am fost unul dintre voluntarii de acum o luna, doua, trei
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cand primarul sectorului 2 a facut o actiune de curatenie Tn curtea
Spitalului Fundeni. . .

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina
Doar Ia IOB, domnul viceprimar. Colegul Bogdan Tanase

managerul.. . eu spun acum.. .

Domnul presedinte Tomescu Horia
Spun ca am fost 9i Tn curte la Fundeni.. .

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina
Am trimis adresele, eu Ie am, daca doriji vi le 9i trimit, vi Ie pun la

dispozijie cu numar de Tnregistrare, sa ajute 9i celelalte doua spitale exact
cum a ajutat 9i IOB-ul, asta era rugamintea mea.

(

Domnul pre9edinte Tomescu Horia
Eu sper ca acele trei spitale sa faca un consorliu Tmpreuna sau cum

se nume9te...tocmai a fost amendata legea sanatalii 9i acum spitalele pot
colabora pentru a face .. .

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina
...achizijii publice. Noi vorbim numai de curte. §titi ca sunt copaci

care cad si la IOB si la CC lliescu...

Domnul presedinte Tomescu Horia
stiu

(

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina
...98 la Clinic Fundeni se plimba lumea pe...deci este ca la IOB nu

este nicio diferenla. Numai sa se apIece 9i asupra celorlalte doua spitale
exact cum s-a aplecat 9i asupra IOB-ului.

Domnul presedinte Tomescu Horia
Sunt convins ca vor fi pe ordinea de zi in Consiliul Local Sector 2 cu

proxima ocazie. Nu cred ca se fac diferen+e.

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina
Multumesc
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Domnul presedinte Tomescu Horiaa
§i eu va muljumesc. Alte probleme? va muljumesc foarte mult,

colegi, pentru prezen+a. La revedere.

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


