
Proces-verbal

Tncheiat Tn 9edin ja Comisiei de sanatate, sport 9i protecjie sociala din

data de 30 septembrie 2021, ora 12.30
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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
) t

ENCIU MIHAELA - prezent
Ar
>

RAICIU ANCA DANIELA - prezent
IONESCU ANDREI-GEORGE - absent

ARUXANDEI IONUT - prezent

(

(

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

Ordinea de zi:
1. PH privind cooperarea intre Municipiul Bucure9ti 9i Federajia

Romane de Arte Marjiale Tn vederea organizarii Campionatului
Mondial de Karate Ashihara, la Bucure9ti, in perioada 03-07-
noiembrie 2021

2. PH privind Tmputernicirea expresi a Consiliului Local al
Sectorului 1 de a coopera prin Direcjia Generala de Asisten$ Sociali
9i Protecjia Copilului sector 1 cu Asociajia Congregajia Inimii
Neprihanite in scopul implementarii proiectului casa Familie sfanta
Maria
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Domnul presedinte Tomescu Horia
Buna ziua. Avem doua proiecte pe ordine de zi suplimentara. Primul

proiect, proiect de hotirare privind cooperarea intre Municipiul
Bucure9ti 9i Federajia Romane de Arte Maniale Tn vederea organizirii
Campionatului Mondial de Karate Ashihara, la Bucure9ti, in perioada
03-07 noiembrie 2021.

Exista interven+ii sau putem sa trecem la vot?

(

Doamna consilier Raiciu Anca Daniela
Domnule pre9edinte, daca fmi permiteti. Constat ca exista posibilitati

financiare sa facem campionat de Karate in noiembrie, cu toate ca eu ma
Tndoiesc ca la Tnceputul lunii noiembrie se va termina cu pandemia, dar
ma rog, Tntreb 9i eu. Ce Tnseamna aceasta colaborare? cati bani
Tnseamna? Cum se va proceda?

Domnul pre9edinte Tomescu Horia
45 de mii de lei pentru un campionat mondial. Aveti protocolul ata9at

proiectulu i .

Doamna consilier Raiciu Anca Daniela
sa injeleg ca prin aceasta manifestare sportiva, eu sunt pentru

manifestarile sportive, se va promova 9i capitale, nu? ca daca se va
organiza acest campionat, daca nu vor fi continuate restrictiile, atunci
probabil va fi 9i o promovare a capitalei Tntr-un feI.

(

Domnul presedinte Tomescu Horia
De aceea facem acest parteneriat.

Doamna consilier Raiciu Anca Daniela
Multumesc.

Domnul consilier Socolovici Razvan Mihai
Daca fmi permiteji domnule pre9edinte.



Domnul presedinte Tomescu Horia
va ascult.

Domnul consilier Socolovici Razvan Mihai
Este valabil pentru toli colegii. Federatia Romana de Karate a

solicitat punerea la dispozi jie a unui numar de 5 autobuze de la STB pentru
transportul sportivilor de la hotel la Sala Polivalenta. Pentru aceasta este
asocierea. §i bineTnjeles pentru a veni Tn o vizibilitate cat mai mare a
Bucure9tiului, avand Tn vedere ca vin sportivi din cel pujin 25 de !ari 9i este
a doua oara cand acest campionat se organizeaza Tn Bucure9ti, dupa
editia din 2018. Multumesc.

(- Doamna consilier Lipa Elisabeta
Buna ziua. Am citit nota de fundamentare, sunt de acord cu acest

proiect, ma bucur ca primaria a .. .

Domnul pre9edinte Tomescu Horia
Cred ca nu aveti semnal suficient de puternic.

Doamna consilier Lipa Elisabeta
. .. ma bucur ca exista un Tnceput. Sper ca promovarea Municipiului

Bucure9ti sa se revada Tn acea perioada 9i pandemia... sa organizam
evenimente de acest gen pentru ca vorbim de Sala Polivalenta care are
5000 de locuri. Multumesc. Sunt pentru.

(

Domnul presedinte Tomescu Horia
Multumim. sa supunem la vot, va rog.

Cu 11 voturi pentru, 0 Tmpotriva 9i 0 ab+ineri, proiectul a primit aviz
favorabil. Multumesc.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi. Proiect de hotarare
privind imputernicirea expresa a Consiliului Local al Sectorului 1 de
a coopera prin Direcjia Generala de Asisten$ Sociala 9i Protec jia
Copilului sector 1 cu Asocia jia Congregajia Inimii Neprihanite in
scopul implementarii proiectului casa Familie sfanta Maria.

Exista interpelari, Tntrebari pentru doamna Simiean? Daca nu, sa
supunem la vot.
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Cu 11 voturi pentru, 0 Tmpotriva 9i 1 ab+inere, proiectul a primit aviz
favorabil. Multumesc dragi colegi. Daca nu mai sunt alte interpelari, alte
intewentii, declar 9edinta Tnchisa. va muljumesc.

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

PRE§EDINTE,
Tomescu Horia

SECRETAR

( Moraru Adrian Flavius


