Proces-verbal
Tncheiat Tn 9edin+a Comisiei de sanatate, sport 9i protec+ie sociala din

data de 12octombrie2021, ora 17.15

(

1.

TOMESCU HORIA - prezent

2.

MORARU ADRIAN FLAVIUS – prezent

3.
4.

DEACONESCU CATALIN-ION UT - prezent
)

5.

CANTEA IULIANA-ROXANA - prezent

6.

NECULA VALENTIN - prezent

7.

)
ENCIU MIHAELA - prezent

8.

r

9.
(

10.
11.

LI PA

ELISABETA - prezent
RAICIU ANCA DANIELA- prezent

12. IONESCU ANDREI-GEORGE

- prezent

13. ARUXANDEI IONUT - prezent

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

Ordinea de zi:

1.Proiectul de hotarare privind transmiterea Tn administrarea

Administrajiei Spitalelor 9i Sewiciilor Medicale Bucure9ti a unei pirji

1

din terenul situat Tn§oseaua Pipera nr. 55 9i nr. 63 – 65, sector 2, in
vederea operajionalizirii unitalii modulare din zona Pipera.
2. Proiectul de hotirare privind aprobarea Protocolului pentru
darea Tn folosin$ gratuita a 9apte autoturisme aflate in domeniul

privat al Municipiului Bucure9ti catre Direcjia de sanatate Publica a
Municipiului Bucure9ti, in vederea desfi9urarii activitaIii specifice.

r

Domnul presedinteTomescu Horia
Proiectul de hotarare privind transmiterea Tn administrarea
Administrajiei Spitalelor 9i Sewiciilor Medicale Bucure9ti a unei pirji
din terenul situat Tn§oseaua Pipera nr. 55 9i nr. 63 - 65, sector 2, in
vederea operajionalizarii unitalii modulare din zona Pipera.
Daca aveti Tntrebarisau.. .
Doamna consilier Raiciu Anca Daniela

Buna ziua, domnule pre9edinte. Noi am avut Comisia economica

(

anterior Comisiei de sanatate 9i o vom avea 9i dupa aceea, la 17.30 9i
domnul director Apostol cunoa9te problema, deci consilierii generali PSD
au trimis un amendament referitor la obiectivul de investitii '’sistemul
centralizat de distribujie de oxigen medical” la sec Iia externa a Spitalului
de Boli Infecjioase 9i Tropicale Dr. Victor Babe9, Spitalul Modular Pipera,
9i am avea rugamintea, colegii mei pot sa ma completeze, sa introducem
pe ordinea de zi la Comisia dd sanatate 9i discutarea acestui amendament
pe care not I-am discutat deja in Comisia economica, in prima Comisie
economica, urmatoarea va fi la 17.30.
Domnul presedinte Tomescu Horia
Sunt de acord cu introducerea amendamentului. Aveti studiultehnic,
un proiect tehnic, aveji o fundamentare bugetara sau doar oportunitatea

cautati?

Doamna consilier Raiciu Anca Daniela

in primul rand oportunitatea pentru ca 9tili 9i dumneavoastra ca
pacien+ii care vor fi in acel spital vor avea nevoie de oxigen 9i dupa cum
se cunoa9te, e nevoie de un sistem centralizare distribu+ie de oxigen,
2

suma poate fi relocata de la un alt obiectiv de investi+ii,reevaluare Spital
Metropolitan. Deci nu se face niciun plus, sa spunem a9a, la buget, se
relocheaza o suma de la un subcapitol la altul 9i sigur ca daca
oportunitatea va fi votata 9i opera+ionalizarea se va putea face foarte rapid,
zic eu, pentru ca este nevoie de oxigen mai ales acum Tnsituatia Tncare

ne aflam.

Domnul pre9edinteTomescu Horia
Este nevoie Tntr-adevar. Din cuno9tintele mele, aceasta
operajionalizare de care faceji vorbire nu se poate realiza Tnfoarte scurt
timp, din opiniile speciali9tilorde la IGSU, este nevoie de Tnlocuirea
Tntregii instala Iii electrice de inlocuire a podelei care este denivelata 9i nu

exista posibilitateade... vorbim de o suma foarte mare de bani 9i de un
timp de construc+ie foarte mare pentru a atinge acest obiectiv de investijii.
Dar amendamentul sunteji libera sa TIdepuneIi, fara probleme. va ascult,
doamna Comanici.

(

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina

Buna ziua. Domnulpre9edinte,a9 vrea sa completez9i sa fac
oarecum apel la memoria dumneavoastra. Amendamentul pe care noi 1am depus, a fost prins Tnproiectulde buget din 28 aprilie 2021 9i scos
printr-unamendamente al Primarului General. Tntrebarea pe care ne-al
pus-o dumneavoastra noua, daca are ceva Tn spate, studii 9i a9a mai
departe, ar fi trebuit sa-1Tntrebaji pe primar atunci Tn aprilie 9i dupa aceea
(

cand l-a scos, in mai. Noi nu arn facut decat sa reintroducem Tn acest
buget, rectificareade buget de astazi, acel subcapitolcare a fost scos
printr-un amendament de-al Primarului General. Daca aceasta investijie
ar fi fost votata atunciTn apriliesau Tn mai, la urmatoarea 9edin@la o
saptamana, sistemul era prins atunci, cu siguran+aacurn era gata. Daca
mergem pe ideea ca Tnaprilie,ca pandemia a trecut 9i ne gandim ca poate
pandemia trece luna viitoare sau a9a mai departe, este fix cum ziGeji
dumneavoastra. Sunt foarte multe lucrari de facut 9i a9a mai departe.
Haide li sa TIprindem ca el a mai fOBt prins 9i inca o data va arnintesc ca a
fost scos de Primarul General printr-un amendament, nu facem decat sa

Tndreptam
.. .
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Domnul consilier Deaconescu catalin lonut
Dragi colegi, mai avem 8 minute, am injeles amendamentul colegilor
de la PSD. Dati-mi si mie voie.. .

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina
Domnul consilier general, Tntr-unfeI sau altul amendamentul nu este
neaparat al nostru .. .

Domnul consilier Deaconescu catalin lonut
Am Injeles, I-am primit pe e-mail, este Tn regula, numai ca noi
discutam aici despre trecerea Tn administrarea unui teren 9i nu despre
amendarea bugetului Municipiului Bucure9ti, rectificarea bugetara, deci nu
(

avem cum sa luam Tndiscu+ieun amendamentIa un alt proiectcu care nu
suntem sesizati. Multumesc.Eu zic sa trecem la vot.

Doamna consilierRaiciuAnca Daniela
Domnule

pre9edinte,

daca

fmi

permiteti,

domnul

consilier

Deaconescu are dreptate, nu spune nimeni, dar am vrut sa reamintimde
acest amendament, ca e bine sa 9timcu totiide acesta 9i de ce a spus 9i
colega mea, doamna consilier general Comanici, nu ca nu o sa votam
proiectul pe care I-aji expus dumneavoastra. Deci eu doar am vrut sa
reamintesc de acest amendament pentru ca a9a am procedat 9i Tn
Comisia economica 9i nu a avut nimeni de obiectat. va multumesc.
(

Domnul presedinte Tomescu Horia
va muljurnesc Daca pe proiect aveji de comentat ceva, de discutat,
daca nu, sa supunem la vot.
Cu 13 voturi pentru, 0 Tmpotriva, 0 abjineri, proiectul a primit aviz
favorabil.

Al doilea proiectde pe ordineade zi, proiect de hotirare privind
aprobarea Protocolului pentru darea in folosinla gratuiti a 9apte
autoturisme aflate Tndomeniul privat al Municipiului Bucure9ti catre
Direcjia de sanitate Publici a MunicipiuluiBucure9ti, in vederea
desfa9urarii activitalii specifice.
Exista interpelari, amendamente pentru acest proiect? sa supunem
la vot
4
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Cu 13 voturi pentru, 0 Tmpotriva,0 abtineri, proiectul a primit aviz

favorabil.

Mul+umesc stimaji colegi, declar 9edin+aTnchisa.
Nota: Consemnarea

voturilor s-a realizat Tn conformitate cu

rezultatele generate de platforma online de videoconferin+a WebEx pe
care s-a desfasurat sedinta.

(

PRE§EDINTE,
Tomescu Horia

Pt

SECRETAR
Moraru Adrian Flavius

