
Proces-verbal

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

din data de 24 noiembrie 2021, ora 15.45
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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 -prezent

RAICIU ANCA DANIELA - prezent
IONESCU ANDREI-GEORGE - absent

ARUXANDEI IONUT - prezent

(

(

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

Ordinea de zi:
1. Proiect de hotirare privind modificarea indicatorilor tehnico-

economici aprobaji prin Hotararea C.G.M.B. nr. 182/23.04.2019 pentru
obiectivul de investi Iii proiectarea 9i execujia unui lift secundar 9i a
scirii de evacuare cu targi, stajie de pompare hidranji 9i platforma
gunoi pentru Spitalul Clinic “Nicolae Malaxa“.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico –
economici Documentajie de Avizare Luerari de Intewenjii „Conversie
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9i Reamenajare Centru Medico – Social pentru Grupuri Vulnerabile din
Strada Orzari, nr. 53“

3.Proiect de hotarare privind Tmputernicirea expresa a Consiliului
Local Sector 3 de a dispune Tn conformitate cu prevederile art. 17 alin.
(2) din Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane 9i
serviciile funerare.

4. Proiect de hotarare privind Tmputernicirea expresa a Consiliului
Local al Sectorului 4 si hotirasca cu privire la asocierea Sectorului 4
al Municipiului Bucure9ti cu Consiliul Judejean llfov 9i Spitalul Clinic
de Urgen$ ”Sf. loan” pentru finanjarea 9i realizarea Tn comun de
investijii in scopul dezvoltarii infrastructurii sanitare din sectorul 4.

(

Domnul presedinte Tomescu Horia
Buna ziua. Avem trei puncte pe ordinea de zi 9i un punct pe ordinea

de zi suplimentara.
Primul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind

modificarea indicatorilor tehnico-economici aprobaji prin Hotararea
C.G.M.B. nr. 182/23.04.2019 pentru obiectivul de investijii proiectarea
9i executia unui lift secundar 9i a scirii de evacuare cu targa, statie de
pompare hidranji 9i platforma gunoi pentru Spitalul Clinic “Nicolae
Malaxa“.

Daca sunt Tntrebari, interpelari, amendamente. Este o cre§tere destul
de mare, am discutat cu directorul Directiei Investitii din PMB 9i mi-a justificat
costurile, dar TI aveji aici pe domnul director al ASSMB daca aveti Tntrebari,
daca nu, sa supunem la vot.

Cu 11 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva 9i 0 abtineri, proiectul a primit
aviz favorabil.

(

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici Documentajie de
Avizare Lucrari de Intervenjii „Conversie 9i Reamenajare Centru
Medico – Social pentru Grupuri Vulnerabile din Strada Orzari, nr. 53“.

Aici a9 avea o Tntrebare, Centrul va fi amenajat ca o sectie a spitalului
Victor Babe9 sau daca va fi o unitate separata?

Domnul Director General ASSMB Apostol Vasile
Va fi constituit ca o sec{ie a Spitalului Victor Babe9 Tn parteneriat cu

ONG-urile pe care le 9titi foarte bine. Este un proiect Ia care muncim de ceva
vreme, dar am avut o problema juridica de suprapunere de cadastre de
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imobil, dupa care a durat foarte mult avizul DSP, dar ca sa va raspund Tn ca
o data, va fi ca o secjie a Spitalului de Boli Infec+ioase Victor Babe9.

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina

Din ce an se munce9te la acest proiect?

Domnul Director General ASSMB Apostol Vasile
Parteneriatul a fost semnat Tn 2018, eu am fost din 2020 si la acel

moment eram Tn faza de obtinere a avizelor de functionare, demers care a
fost condi+ionat de suprapunerile de cadastru, a9a cum v-am spus. A trebuit
sa refacem cadastrul, carjile funciare, iar ultimul aviz, pe care I-am ob+inut
cu sprijinul domnului viceprimar, este avizul de la DSP.

(

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina
Multumim.

Domnul consilier Deaconescu catalin lonut
Buna ziua. Am 9i eu o serie de comentarii, Tntrebari, daca fmi permiteji.

catalin Deaconescu sunt. in primul rand vreau sa va felicit ca luaji in calcul
surse de energie regenerabila, pompe de caldura, panouri fotovoltaice,
poate reu9iji sa extindeji aceasta experienla 9i la celelalte unita+i sanitare 9i
de ce nu 9i la celelalte imobile care !in de patrimoniul Municipiului Bucure9ti
9i sa duceti aceasta buna experien+a 9i catre ceilalji, Tncet, Tncet. Acesta este
viitorul 9i trebuie sa ne adaptam. inchid aici cu laudele. V-a9 Tntreba totu9i,
citind documentatia care ne-a fost Tnaintata, va marturisesc sincer ca n-am

reu9it sa injeleg, poate ma ajutaji dumneavoastra. Ce legatura are Primaria
Sectorului 5 cu toata aceasta reamenajare a...sau conversie a Centrului
Medico-Social, pentru ca scrieji undeva la pagina 4 ca Primaria Sectorului 5
prin Direc jia de Asistenta Sociala 9i Protectia Copilului asigura servicii social
integrate. §tiam lucrul acesta, dar ce legatura are cu proiectul nostru.
Multumesc.

(

Domnul Director General ASSMB Apostol Vasile
Centrul nostru este un centru medico-social. Activitatile se vor

desfa9ura de catre cele doua spitale Victor Babe9 9i Centrul de Toxicomani
9i ONG-urile cu care avem acordul de parteneriat. va marturisesc nici un feI
de abordare pe care Primaria Sectorului 5 ar putea avea. Este foarte posibil
sa fie o scapare sau e eroare pe care au preluat-o colegii mei.. .
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Domnul consilier Deaconescu catalin lonut
Presupun ca este o eroare Tn text 9i va propun sa mergem mai departe,

este 9i la pagina 6 9i Tn expunerea dumneavoastra. va multumesc frumos.

Domnul Director General ASSMB Apostol Vasile
gi eu va muljumesc frumos pentru aten+ionare. O sa !in cont.

Domnul presedinte Tomescu Horia
sa supunem la vot proiectul.

12 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva, 0 ab+ineri.

(- Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi. Proiect de hotarare
privind imputernicirea expresa a Consiliului Local Sector 3 de a
dispune Tn conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr.
102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane 9i serviciile funerare.
Daca sunt interpelari sau amendamente. Atunci sa supunem la vot, va rog.

11voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva, 1 abjinere.

Punctul de pe ordinea de zi suplimentara, proiect de hotarare privind
Tmputernicirea expresa a Consiliului Local al Sectorului 4 sa hotarasca
cu privire la asocierea Sectorului 4 al Municipiului Bucure9ti cu
Consiliul Judejearl llfov 9i Spitalul Clinic de Urgenla “Sf. loan“ pentru
finanjarea 9i realizarea Tn comun de investijii in scopul dezvoltirii
infrastructurii sanitare din sectorul 4. Colegii au interpelari sau
amendamente? Putem sa supunem la vot.

(

11 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva, 1 abtinere.

Daca nu mai sunt alte interventii, declar §edinta Tnchisa. va
multumesc, stimaji colegi.

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

SECRETAR
Moraru Adrian Flavius
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