
Proces-verbal

Tncheiat Tn 9edinja Comisiei de sanatate, sport 9i protec jie sociala din

data de 28 octombrie 2021, ora 14.00

(
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13.

TOMESCU HORIA - prezent

MORARU ADRIAN FLAVIUS – prezent

mmTTFdb–R
SOCOLOVICI RAZVAN-MIHAI - prezent

CANTEA IULIANA-ROXANA - prezent

NECULA VALENTIN - prezent

COMAN ICI ANCUTA-SORI NA - prezent

ENCIU MIHAELA - prezent

ANGHEL IORDANESCU- prezent

LIPA ELISABETA - prezent

RAICIU ANCA DANIELA - prezent

IONESCU ANDREI-GEORGE - prezent

ARUXANDEI IONUT - prezent

(

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

Ordinea de zi:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea construirii unei scari 9i

a unui ascensor exterioare cladirii situate in Sos. Berceni nr. '12A,
sector 4.
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2. Proiect de hotarare privind aprobarea listelor de prioritali pe
structuri de camere, Tntocmite conform prevederilor legislajiei
aprobate prin Anexa I la Hotirarea Consiliului General al Municipiului
Bucure§ti nr. 754/2018, de catre “Comisia de evaluare a situajiilor
sociale deosebite in care se gasesc cetajenii Municipiului Bucure9ti“
solicitanti de locuin je sociale

3. Proiect de hotirare privind aprobarea Protocolului de
colaborare, pentru punerea la dispozi jia Direcjiei de sanatate Publica
a Municipiului Bucure§ti, cu titlu gratuit, a spajiului din incinta Arenei
Najionale (zona VIP), pentru desfi9urarea activitijii Centrului de
Comunicare, analizi 9i coordonare epidemiologica Covid – 19

(
4. Proiect de hotarare privind Tncheierea unui acord – cadru de

consultan@ 9i reprezentare juridica a Clubului Sportiv Municipal
Bucuresti

Domnul pre9edinte Tomescu Horia
Deschid 9edinta comisiei. Avem 4 puncte pe ordinea de zi.
Proiect de hotarare privind aprobarea construirii unei sciri 9i a

unui ascensor exterioare cladirii situate in Sos. Berceni nr. 12A,
sector 4

Este vorba despre o cre9a a DGASPC sector 4, au nevoie de acordul
nostru pentru aceasta investijie. Daca sunt intervenjii sau daca nu sunt,
supunem la vot.

(

Doamna consilier Raiciu Anca Daniela
Eu am votat “pentru”.

Domnul consilier Socolovici Razvan Mihai
Votez “pentru”.

Domnul consilier Deaconescu catalin lonut
Votez “pentru”.

Domnul consilier Aruxandei lonut
Votez “pentru” .

Domnul presedinte Tomescu Horia
Cu 13 voturi pentru, 0 abtineri, 0 voturi Tmpotriva, proiectul a primit

aviz favorabil
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Proiect de hotarare privind aprobarea listelor de prioritiji pe
structuri de camere, Tntocmite conform prevederilor legislajiei
aprobate prin Anexa I la Hotararea Consiliului General al Municipiului
Bucure9ti nr. 754/2018, de citre “Comisia de evaluare a situajiilor
sociale deosebite in care se gasesc cetajenii Municipiului Bucure9ti”
solicitanji de locuin+e sociale. Daca exista interven Iii pe acest proiect
sau putem supune la vot.

Cu 13 voturi pentru, 0 ab+ineri, 0 voturi Tmpotriva, proiectul a primit
aviz favorabil

Domnul consilier lonescu George a parasit 9edinja.

Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de
colaborare, pentru punerea la dispozi jia Direcjiei de sanatate Publica
a Municipiului Bucure9ti, cu titlu gratuit, a spajiului din incinta Arenei
Najionale (zona VIP), pentru desfa9urarea activitalii Centrului de
Comunicare, analizi 9i coordonare epidemiologici Covid – 19. Daca
exista interventii pe acest proiect sau putem supune la vot.

Cu 12 voturi pentru, 0 abjineri, 0 voturi Tmpotriva, proiectul a primit
aviz favorabil.

(

Proiect de hotarare privind incheierea unui acord – cadru de
consultan$ 9i reprezentare juridica a Clubului Sportiv Municipal
Bucuresti.

Domnul consilier Deaconescu catalin lonut
Buna ziua. Aici as dori sa adresez cateva Tntrebari. Ceea ce ma

intereseaza, este pe ce perioada se preconizeaza Tncheierea unui astfel
de contract de asistenla juridica, pentru care dintre spetele, ca banuiesc
ca nu pentru toate spejele Tn care clubul este implicat, presupun, la nivelul
instantei de judecata 9i ma intereseaza de asemenea, care este costul
estirnativ al acestui serviciu care va fi achizitionat 9i cate persoane
lucreaza pe pozijia de consilierjuridic Tn cadrul Clubului Sportiv Municipal.
Mu ltumesc.

(

Domnul Maioru Vlad – Clubul Sportiv Municipal Bucuresti
Buna ziua. Maioru Vlad este numele meu, vin din partea Clubului

Sportiv Municipal Bucure9ti, ca sa raspuns la Tntrebarile ce s-au adresat
mai devreme. Acordul cadru va fi pe o perioada de 3 ani de zile. Noi la ora
actuala avem Tn desfa9urare 36 de procese Tn diferite stadii procesuale.
Costul cu contractul pe care noi I-am avut pana Tn aeest moment,
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contractul a intrat Tn derulare pe 13.12.2018 9i expira pe 13.12.2021, a
avut un cost total incluzand TVA de 965 mii de lei. in Biroul Juridic si
Resurse Umane din cadrul CSM Bucure9ti, este un singur consilierjuridic
stagiar. va muljumesc frumos.

Domnul consilier Deaconescu catalin lonut
Si eu va multumesc.

Domnul pre9edinte Tomescu Horia
sa supunem la vot.
Cu 12 voturi pentru, 0 ab+ineri, 0 voturi Tmpotriva, proiectul a primit

aviz favorabil
Acestea au fost punctele de pe ordinea de zi, daca nu mai sunt alte

interven+ii, declar 9edinja Tnchisa. va muljumesc mult. Ne revedem la plen.
(

Nota: Consemnarea voturilor s-a reali2at Tn conformitate cu
rezultatele generate de platforma online de videoconferinla WebEx pe
care s-a desfasurat sedinta.

PRESEDINTE,
Tomescu Horia

SECRETAR
Moraru Adrian Flavius
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