
Proces-verbal

Tncheiat Tn 9edin+a Comisiei de sanatate, sport 9i protecjie sociala
din data de 21 decembrie 2021, ora 13.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

TOMESCU HORIA - prezent

MORARU ADRIAN FLAVIUS – prezent
DEACONESCU CATALIN-IONUT - absent

SOCOLOVICI RAZVAN-MIHAI - prezent

CANTEA IULIANA-ROXANA - prezent

NECULA VALENTIN - prezent

COMANICI ANCUTA-SORINA - prezent

ENCIU MIHAELA - prezent

ANGHEL IORDANESCU- prezent
r

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. Proiect de hotirare privind modificarea indicatorilor tehnico

economici aproba li prin Hotararea C.G.M.B. nr. 224/18.06.2020
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici faza DALI in
vederea objinerii autorizajiei de securitate la incendiu pentru Spitalul
Clinic “Prof. Dr. Theodor Burghele“ §oseaua Panduri nr. 22, sector
5, Bucure§ti
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2. Proiect privind modificarea indicatorilor tehnico-economici
aprobaji prin Hotararea C.G.M.B. nr. 225/18.06.2020 privind
aprobarea “lndicatorilor tehnico-economici faza DALI in vederea
objinerii Autorizajlei de Securitate la Incendiu pentru Spitalul Clinic
de Nefrologie “Dr. Carol Davila“, Calea Grivitei, nr. 4, Sector 1,
Bucuresti“

3. Proiect de hotarare privind modificarea indicatorilor tehnico
- economici aprobaji prin Hotararea C.G.M.B. nr. 226/18.06.2020
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici faza DALI in
vederea objinerii Autorizajiei de Securitate la Incendiu pentru
Spitalul Clinic Filantropia, Bulevardul lon Mihalache, nr. 11 – 13,
sector 1, Bucure§ti

(

4. Proiect de hotirare privind modificarea indicatorilor tehnico
– economici aprobaji prin Hotararea C.G.M.B. nr. 227/18.06.2020
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici faza DALI in
vederea objinerii Autorizajiei de Securitate la Incendiu pentru
Spitalul de Boli Cronice „sfantul Luca“, §oseaua Berceni, nr. 12,
sector 4, Bucure9ti

5. Proiect de hotarare privind modificarea indicatorilor tehnico
– economici aprobaji prin Hotirarea C.G.M.B. nr. 228/18.06.2020
privind aprobarea “lndicatorilor tehnico – economici faza DALI in
vederea objinerii Autorizajiei de Securitate la Incendiu pentru
Spitalul Clinic “Nicolae Malaxa“ §oseaua Vergului nr. 12, Sector 2,
Bucure§ti“

(

6. Proiect de hotirare privind modificarea indicatorilor tehnico
– economici aprobaji prin Hotararea C.G.M.B. nr. 229/18.06.2020
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici faza DALI in
vederea objinerii Autorizajiei de Securitate la Incendiu pentru
Spitalul Clinic „sfanta Maria“, Bd. Ion Mihalache, nr. 37 - 39, sector
1, Bucure9ti

7. Proiect privind modificarea indicatorilor tehnico-economici
aprobaji prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucure9ti
nr. 241/02.08.2021 privind aprobarea “lndicatorilor tehnico-
economici faza DALI in vederea obtinerii Autorizatiei de Securitate la
Incendiu pentru Spitalul Clinic “Coljea“, Bd. I. C. Bratianu nr. 1,
Sector 3, Bucure9ti“
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8. Proiect de hotarare privind Tmputernicirea expresi de a
incheia acordul de parteneriat dintre Sectorul 1 al Municipiului
Bucure9ti prin Primar, Funda jia „Viaji 9i Lumina“ 9i Fundajia „e-
Romnja“ pentru atragerea finanlarii nerambursabile din Granturile
SEE 9i Norvegiene 2014 – 2021 alocate prin Apelul nr. 1 „Cre9terea
incluziunii 9i abilitarea romilor“ – Apel deschis de Proiecte „Runda a
2-a, lansat Tn cadrul Programului “Dezvoltare locala, combaterea
saraciei gi cre9terea incluziunii romilor“

9. Proiect de hotarare privind imputernicirea expresa a
Consiliului Local al Sectorului 6 de a Tncheia un Acord de parteneriat
in vederea asocierii/cooperirii dintre Directia Generali de Asisten@
Sociala 9i Protecjia Copilului Sector 6 9i Organizajia „Salvaji copiii“,
pentru implementarea proiectului „YCARO – Young Citizens Access
to Rights Opportunities”, in cadrul cererii de proiecte finan jate de
Comisia Europeana – apelul CERV – 2021 – CHILD

(

Domnul pre9edinte Tomescu Horia
Buna ziua. Avem 9 puncte pe ordinea de zi. Pentru celeritate o sa

dau citire primelor 7 puncte care reprezinta actualizari de indicatori
tehnico-economici, urmand sa dezbatem pe aceste 7 puncte 9i apoi sa le
supunem la vot 9i apoi sa continuam cu celelalte 2 puncte.

1. Proiect de hotarare privind modificarea indicatorilor tehnico
– economici aprobaji prin Hotararea C.G.M.B. nr. 224/18.06.2020
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici faza DALI in
vederea objinerii autorizajiei de securitate la incendiu pentru Spitalul
Clinic “Prof. Dr. Theodor Burghele” §oseaua Panduri nr. 22, sector
5, Bucure9ti

(

2. Proiect privind modificarea indicatorilor tehnico-economici
aprobaji prin Hotirarea C.G.M.B. nr. 225/18.06.2020 privind
aprobarea “lndicatorilor tehnico-economici faza DALI in vederea
objinerii Autorizajiei de Securitate la Incendiu pentru Spitalul Clinic
de Nefrologie “Dr. Carol Davila”, Calea Grivi jei, nr. 4, Sector 1,
Bucu re9ti”

3. Proiect de hotarare privind modificarea indicatorilor tehnico
– economici aprobaji prin Hotararea C.G.M.B. nr. 226/18.06.2020
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici faza DALI in
vederea objinerii Autorizajiei de Securitate la Incendiu pentru
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Spitalul Clinic Filantropia, Bulevardul lon Mihalache, nr. 11
sector 1, Bucure9ti

13,

4. Proiect de hotirare privind modificarea indicatorilor tehnico
– economici aprobaji prin Hotararea C.G.M.B. nr. 227/18.06.2020
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici faza DALI in
vederea objinerii Autorizajiei de Securitate la Incendiu pentru
Spitalul de Boli Cronice „sfantul Luca”, §oseaua Berceni, nr. 12,
sector 4, Bucure9ti

5. Proiect de hotarare privind modificarea indicatorilor tehnico
- economici aprobaji prin Hotararea C.G.M.B. nr. 228/18.06.2020
privind aprobarea “lndicatorilor tehnico – economici faza DALI in
vederea objinerii Autorizajiei de Securitate la Incendiu pentru
Spitalul Clinic “Nicolae Malaxa“ §oseaua Vergului nr. 12, Sector 2,
Bucuresti“

(

6. Proiect de hotarare privind modificarea indicatorilor tehnico
– economici aprobaji prin Hotirarea C.G.M.B. nr. 229/18.06.2020
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici faza DALI in
vederea objinerii Autorizajiei de Securitate la Incendiu pentru
Spitalul Clinic „sfanta Maria“, Bd. Ion Mihalache, nr. 37 – 39, sector
1, Bucure9ti

7. Proiect privind modificarea indicatorilor tehnico-economici
aprobaji prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucure9ti
nr. 241/02.08.2021 privind aprobarea “lndicatorilor tehnico-
economici faza DALI in vederea obtinerii Autorizatiei de Securitate la
Incendiu pentru Spitalul Clinic “Coljea”, Bd. I. C. Bratianu nr. 1,
Sector 3, Bucure9ti“(

Acestea sunt primele 7 puncte de pe ordinea de zi. va rog daca
aveji Tntrebari, amendamente. Am eu o singura Tntrebare la acesta cu
Coltea, care a fost aprobat chiar anul acesta 9i cre9te de la 6, 7 la 8,7. in
afara de acesta, am Tnteles ca restul sunt indicatori din 2019 care sunt
actualizati Tn momentul de fa P. va rog domnule director.

Domnul Director General ASSMB Apostol Vasile
Buna ziua, stimaji consilieri generali. Sunt intr-adevar indicatori cu

rulaje facute Ia 2019, aprobati Tn 2020. La Col jea avem o cre9tere Tn
procente de 29,97%. Conform Ordonanjei 15 in baza careia se solicita
aprobarea de catre dumneavoastra a modificarii acestui indicator. Articolul
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3 ne Tncadram la cladiri nerezidentiale noi unde cre9terile pot fi pana la
45,82% 9i va mai aduc un element in plus, ace9ti indicatori sunt asurnaji
de catre proiectantul documentajiei 9i sunt trecuji prin consiliul tehnico
economic al UAT Bucure9ti, al primariei. Preturi maximale, evident, cu
care vom ie9i Tn licitatie publica, cu care institutia va ie9i Tn licita+ie publica,
pia{a va regIa, cre9terile sunt doar pe materiale, suntem Tn cadrul legal
efectul legii.

Domnul consilier Necula Valentin
A9 avea 9i eu o Tntrebare daca se poate. Valentin Necula sunt. Avem

ni§te indicatori DALI efectuati Tn 2019, aprobaji in 2020 pe care-i
reactualizam Tn 2021. De ce nu a fost pana acum pusa Tn licitajie? De ce
nu s-au Tnceput demersurile 9tiind cat de important este acest lucru pentru
spitalele noastre. Ce a fost atat de oportun, mai oportun decat aceste
proiecte? Le-aji avut 6 luni de zile aprobate Tn bugetul de 2020, ma rog,
nu aprobate. Le-a+i avut aprobate prin consiliu, deci puteau fi bugetate. Ce
s-a Tntamplat? Cum ne putem asigura ca nu trece inca un an 9i Tn 2022,
2023 o sa aprobam din nou DALI-ul?

(

Domnul Director General ASSMB Apostol Vasile
in afara de acest mare proiect, pe zona de ISU, pe zona de siguranta

a pacientului, Primaria Capitalei prin ASSMB nu a stat deoparte. Finalizam
deja celebrul contract de mentenan@ pentru spitale prin care acolo, la
modul cat se poate de...poate ca nu-i metafora, brut, achizi+ionam
siguranta pentru spitale. Ne–am ocupat pe aceasta zona 9i am depus
proiectele POIM pe zona de siguranla a pacientului. Finantarea externa.
Am depus 8 proiecte. Acum o luna am finalizat procesul de a le depune. 3
dintre ele sunt deja ca9tigate. Babe9, Carol Davila, Gomoiu 9i CoIjea Tntr-
un proiect, ce Tnseamna lucrari pe zona de instalajii de oxigen 9i lucrari pe
zona de instalatii electrice. Valoarea pe medie, peste 2 milioane de
euro/proiect 9i acolo vom veni cu indicatorii. Am reu9it sa depunem la
finantator la faza de avize. Pe aceasta zona, evident ca am functionat Tn
baza documentatiei pe care o avem avizata de catre IGSU, iar dupa
aprobarea indicatorilor de acum urmeaza sa ridicam acordul cadru. Ca sa
va raspund punctual Tntrebarii dumneavoastra de ce nu am ridicat licita+ia
pana acum, este simplu. Din pricina lipsei de buget pe zona aceasta.
Resursele noastre aprobate de catre dumneavoastra mergand catre a
gestiona pandemia, Tnsa am cumparat dispozitivele acelea automate de
foc, senzori pentru oxigen, am demarat licita jia mare de mentenan R, am
depus pentru fondurile externe finanjare de la POIM 9i urmeaza sa ridicam
licitajia cu acord cadru pentru aceste lucrari. Am spus 9i Tn Comisia

(
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economica de mai devreme, ca 9i proces de planificare pentru anul viitor
Tncercand sa determinam resursele financiare care pot fi de la bugetul
local sau din alte surse de finanjare. Eu sunt gata oricand alaturi de colegii
mei sa bugetam aceste lucrari 9i Tmi asum ceea ce spun aici 98 ramane
Tnregistrat. A trebuit sa venim sa reaprobam ace9ti indicatori ca efect al
faptului ca in august a aparut Ordonanja nr. 15, a trebuit sa ne Tndreptam
catre proiectant sa redefineasca indicatorii, evident, sa scoata aceste
valori pe care vi le supunem aprobarii, avem indicatorii aprobati, 91 vom
merge Tn licitajie. Pe de alta parte vreau sa va fac cunoscut ca avem doua
dintre spitale cu o situatie speciala 9i anume: avem o hotarare de Consiliu
General privind relocarea Spitalului OMF 9i Panait sarbu. Hotararea de
Consiliu General cred ca este din 2019, evident ca nu s-au gasit resursele
nici financiare nici locative de a fi aceste spitale mutate, astfel ca anul
acesta am mi9cat 9i pe zona aceasta 9i acolo am achizijionat sewicii de
elaborare a documentajiei Tn vederea efectuarii lucrarilor pe zona de ISU.
Vom vedea ce ne va ie9i 9i acolo pentru ca lucrarile sau solutia de acolo
este direct propor{ionala cu tipologia cladirilor. Acolo avem ni9te cladiri
vechi de RS2. Pana Ia 31.12 vom avea documenta+ia 9i pentru acele doua
spitale, ultimele doua spitale, 9i vom vedea cum vom opera. Ori sa ridicam
o licita+ie pentru aceste 7, sau vom sta 9i pentru acele doua, dar acolo este
foarte important sa subliniez, daca ni se va permite. Pe de alta parte,
niciunul dintre spitalele noastre sau pentru niciunul dintre spitalele noastre
nu avem din partea entitalii competente, 9i anume IGSU, masura de a opri
activitatea. Mai avem din 19 spitale, a9a cum v-am spus Tn dese randuri,
9 funcjioneaza pe aviz din partea IGSU, 5 negajie, 4 au autorizatie 9i cele
doua card erau cu relocare pentru care vom avea documentatie Ia final de
an cum am spus, dar vom vedea daca vom intra cu lucrari pe zona de ISU.
Cam astea sunt elementele pe care a9 putea sa vi Ie spun ca raspuns la
Tntrebarea dumneavoastra. in nici un caz nu este vorba de a nu fi facut
Ne-am raportat la resursele pe care le avem. Cu bucurie va spun ca este
o informa+ie pe care am primit-o dimineaji, sunt 6,4-6,5 milioane de euro
pe care am reu9it sa-i atragem acum Ia final de an. Urmeaza semnate
contractele de finanjare pentru 3 proiecte. Noi am depus 8, sunt convins
ca vor ie9i 9i celelalte 5. Valoarea Tnsumata aici 20 9i un pic de milioane
de euro, bai care vor fi cheltuiji pe aceasta componenta a activitatii din
spitale 9i anume siguran+a pacientului 9i siguranja angajajilor. ISU 9i
oxlgen

(

(
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Domnul consilier Necula Valentin
Ca sa Tn+eleg strict pe zona asta, Tnteleg ca avem tor ce ne trebuie

din punct de vedere documentajie tehnica.

Domnul Director General ASSMB Apostol Vasile
De ridicat licitatie.

Domnul consilier Necula Valentin
sa ridicaji licita Iia. cand licitatia se va finaliza, problema este doar

bugetuI nu mai exista nicio alta restrictie din punct de vedere tehnic sau
administrativ sau avize care mai sunt.. .

Domnul Director General ASSMB Apostol Vasile
Nici macar una. Dincolo de a face cunoscut ceea ce facem la

ASSMB, v-am spus 9i despre proiectele POIM. Este foarte posibil sa avem
o diferen Ia in jos fata de valoarea de aici. in momentul Tn care vom demara
licitatia pentru cele 8 spitale unde vom atrage sume. Adica 2,2 milioane
de euro ce vor Tnsemna pe medie lucrari care se efectueaza pe instalatia
electrica 9i pe zona de oxigen, este foarte posibil, trebuie sa vedem listele
de cantitali, sa atraga Tn jos valoarea de aici. Dar toate se vor regIa in
licitatie si in decontare. Din acest moment in care avem indicatorii tehnico-
economici nu mai avem nici un impediment, iar colegii mei 9tiu foarte bine
ceea ce las eu ca 9i elemente de trasat saptamanal ca aceasta licitajie
este prima mare activitate cu care o sa Tncepem anul 2022 §i aceasta este
o chestiune punctata din momentul Tn care am redepus sau am depus
catre dumneavoastra reaprobarea acestor indicatori.

(

(

Domnul consilier Necula Valentin
Asa sa fie si sa reusim. Multumesc.

Domnul pre9edinte Tomescu Horia
Mai dore9te cineva sa intervina sau putem sa trecem la vot? Putem

inijia votul pentru primul proiect de hotarare. Proiect de hotarare privind
modificarea indicatorilor tehnico – economici aprobaji prin
Hotararea C.G.M.B. nr. 224/18.06.2020 privind aprobarea indicatorilor
tehnico - economici faza DALI in vederea obtinerii autorizatiei de
securitate la incendiu pentru Spitalul Clinic ”Prof. Dr. Theodor
Burghele“ §oseaua Panduri nr. 22, sector 5, Bucure9ti.

11 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva, 0 abjineri. Muljumesc.

7



Urmatorul punct. Proiect privind modificarea indicatorilor
tehnico-economici aprobaji prin Hotararea C.G.M. B. nr.
225/18.06.2020 privind aprobarea “lndicatorilor tehnico-economici
faza DALI in vederea obtinerii Autorizatiei de Securitate la Incendiu
pentru Spitalul Clinic de Nefrologie “Dr. Carol Davila“, Calea Grivijei,
nr. 4, Sector 1, Bucure9ti“.

Domnul consilier lordanescu Anghel
Votez “pentru”.

Domnul presedinte Tomescu Horia
11 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva, 0 abtineri. Mul+umesc.

(

Punctul 3 pe ordinea de zi. Proiect de hotarare privind
modificarea indicatorilor tehnico – economici aprobaji prin
Hotararea C.G.M.B. nr. 226/18.06.2020 privind aprobarea indicatorilor
tehnico - economici faza DALI in vederea obtinerii Autorizatiei de
Securitate la Incendiu pentru Spitalul Clinic Filantropia, Bulevardul
Ion Mihalache, nr. 11 – 13, sector 1, Bucure9ti. Supunem la vot.

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

Urrnatorul punct pe ordinea de zi. Proiect de hotarare privind
modificarea indicatorilor tehnico – economici aprobaji prin
Hotararea C.G.M.B. nr. 227/18.06.2020 privind aprobarea indicatorilor
tehnico – economici faza DALI in vederea obtinerii Autorizatiei de
Securitate la Incendiu pentru Spitalul de Boli Cronice „sfantul Luca”,
§oseaua Berceni, nr. 12, sector 4, Bucure9ti. Supunem la vot.

(

Domnul Socolovici, apare ca ati votat de doua ori deoarece ati ie§it
din 9edinta 9i a+i reintrat Tn timpul votului 9i apare ca ati votat de doua Qri.
O sa apara pe rapoNul de vot.

Doamna consilier Lipa Elisabeta
Votez “pentru” .

Domnul presedinte Tomescu Horia
11 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva, 0 abjineri.



Urmatorul punct pe ordinea de zi. Proiect de hotarare privind
modificarea indicatorilor tehnico – economici aproba li prin
Hotararea C.G.M.B. nr. 228/18.06.2020 privind aprobarea
“lndicatorilor tehnico – economici faza DALI in vederea obtinerii
Autoriza}iei de Securitate la Incendiu pentru Spitalul Clinic “Nicolae
Malaxa“ §oseaua Vergului nr. 12, Sector 2, Bucure9ti“.

11 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva, 0 abjineri.

Urmatorul punct pe ordinea de zi. Proiect de hotarare privind
modificarea indicatorilor tehnico – economici aprobaji prin
Hotararea C.G.M.B. nr. 229/18.06.2020 privind aprobarea indicatorilor
tehnico – economici faza DALI in vederea obtinerii Autorizatiei de
Securitate la Incendiu pentru Spitalul Clinic „sfanta Maria“, Bd. Ion
Mihalache, nr. 37 – 39, sector 1, Bucure9ti.(

11 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva, 0 abjineri.

Proiect privind modificarea indicatorilor tehnico-economici
aprobaji prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucure9ti
nr. 241/02.08.2021 privind aprobarea “lndicatorilor tehnico-
economici faza DALI in vederea obtinerii Autorizatiei de Securitate la
Incendiu pentru Spitalul Clinic “Coljea“, Bd. I. C. Bratianu nr. 1,
Sector 3, Bucure9ti“.

11 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva, 0 abjineri.

Proiect de hotarare privind Tmputernicirea expresi de a incheia
acordul de parteneriat dintre Sectorul 1 al Municipiului Bucure9ti prin
Primar, Fundajia „Via$ 9i Lumina“ 98 Funda}ia „e-Romnja“ pentru
atragerea finanlarii nerambursabile din Granturile SEE 9i Nowegiene
2014 – 2021 alocate prin Apelul nr. 1 „Cre9terea incluziunii 9i
abilitarea romilor“ – Apel deschis de Proiecte „Runda a 2-a, lansat Tn
cadrul Programului “Dezvoltare locala, combaterea siraciei 9i
cre§terea incluziunii romilor“. Aveti amendamente sau Tntrebari?
Supunem la vot.

(

11 voturi pentru, 0 voturi T.mpotriva, 0 abtineri.



Ultimul proiect pe ordinea de zi. Proiect de hotarare privind
imputernicirea expresa a Consiliului Local al Sectorului 6 de a
incheia un Acord de parteneriat Tn vederea asocierii/cooperarii dintre
Direcjia Generala de Asisten@ Sociali 9i Protec jia Copilului Sector 6
9i Organizajia „Salvaji copiii“, pentru implementarea proiectului
„YCARO - Young Citizens Access to Rights Opportunities”, in cadrul
cererii de proiecte finanjate de Comisia Europeana – apelul CERV –
2021 - CHILD. Aveji amendamente sau Tntrebari? Supunem la vot.

11 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva, 0 abtineri.
va muljumesc stimaji colegi, declar 9edinja Tnchisa.
Nota: Consemnarea voturilor s-a realizat Tn conformitate cu

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

(

PRE§EDINTE,
Tomescu Horia

SECRETAR
Moraru Adrian Flavius
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