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Proces-verbal

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

din data de 27 decembrie 2021, ora 11.00
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4.

5.
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8.
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11.

12.

13.

TOMESCU HORIA - prezent

MORARU ADRIAN FLAVIUS – prezent

DEACONESCU CATALIN-IONUT - prezent

SOCOLOVICI RAZVAN-MI HAI - prezent

CANTEA IULIANA-ROXANA - prezent

NECULA VALENTIN - prezent
COMANICI ANCUTA-SORINA - absent

ENCIU MIHAELA - absent

Aa
LIPA ELISABETA -absent

RAICIU ANCA DANIELA - absent

IONESCU ANDREI-GEORGE - prezent

ARUXANDEI IONUT - prezent

(

(

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

Ordinea de zi:
1. Proiect de hotirare privind aprobarea realizirii instalajiei de

oxigen medicinal in cadru unitalii modulare Pipera- secjia exterioara
a Spitalului Clinic de Boli Infecjioase 9i Tropicale ”Dr. Victor Babe9“
Bucure§ti.

Domnul presedinte Tomescu Horia
Cine susjine proiectul din partea ASSMB?
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Domnul consilier Moraru Adrian Flavius
Domnule pre9edinte, hai sa o ascultam pe doamna Oana Gheorghiu

Tntre timp cat... sau domnul Apostol ar fi trebuit sa audi 9i ce are de spus
doamna Gheorghiu, ca eventual sa poata sa-i raspunda, sau sa ne
raspunda Tn caz ca sunt ni9te nelamuriri.

Domnul pre9edinte Tomescu Horia
Din acest motiv nu am dorit sa Tnaintam cu sedinta, ca sa avem o

sedinta interactiva
Domnul Vasile Apostol este acum Tn §edinta Comisiei Juridice care

se desfa9oara Tn acela9i timp cu 9edinta Comisiei de sanatate, sport 9i
protectie sociala.

Poate ne trimite domnul director Apostol, un director care ne poate
lamuri Tn materia de securitate la incendiu sau instalatii de oxigen.

Am Tnceput 9edinta Comisiei de sanatate Tn care avem proiectul de
hotarare privind aprobarea realizarii instala{iei de oxigen medicinal in
cadru unitalii modulare Pipera- sectia exterioara a Spitalului Clinic de Boli
Infec+ioase 9i Tropicale ”Dr. Victor Babe9” Bucure9ti.

Nu am vazut Tn susjinerea proiectului nimic tehnic Tn spate, legat de
securitatea la incendiu. Daca pute li sa ne povestiji.

(

Domnul Director General ASSMB Apostol Vasile
Buna ziua. in documentatia pe care o aveti dispusa, practic

documentajia ce cumva atesta ni9te indicatori maximali pentru aceasta
investijie pe care o supunem dezbaterii 9i aprobarii. Aveti acolo 9i
elemente privind proiectarea. A9a cum am spus 9i Tn Comisia economica,
in numele institutiei pe care o conduc prin acest mandat de a
opera+ionaliza aceasta investitie, prin aceasta hotarare, daca va fi
aprobata, va garantez ca totul se va respecta conform legislatiei. Primul
item din oferta pe care am primit-o de la colegii de la Compania de
Consolidari, sau printre ele, discutam 9i despre proiectare. Tnainte sa
redeschidem spitalul modular prin hotararea din octombrie, am avut o
vizita cu colegii de la IGSU, care au spus ca pentru instalatia de oxigen,
toata instalatia electrica trebuie refacuta, tin minte si acum, la actul
norrnativ P100. Este 9i un punct de vedere pe care IGSU l-a transmis
Directiei de Investitii din cadrul PMB. La momentul Ia care in baza hotararii
din a 10 a am deschis Spitalul Modular cu concentratoare, in baza unei
discu+ii 9i a unui schimb de documente pe care I-am avut cu colegii de la
IGSU, cu Ministrul sanata+ii de la acel moment, am avut o autospeciala
24/24 la faja locului, tocmai pentru a preTntampina eventuale pericole.

(
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Domnul pre9edinte Tomescu Horia
Autospeciala nu prea preTntampina, ci stinge oamenii incendiaji

daca

Domnul consilier Moraru Adrian Flavius
Oxigenul arde Tn cateva frac+iuni de secunda.

Domnul pre9edinte Tomescu Horia
Autospeciala doar Ti stinge, nu.. .

Domnul Director General ASSMB Apostol Vasile
Eu am spus de autospeciala ca masura pe care am regasit-o la

momentul acela.. .

(

Domnul pre9edinte Tomescu Horia
Domnule director, la pagina 15 din proiectul de hotarare exista o

hartie de la inspectorul 9ef Orlando catalin §chiopu unde spune ca in
eventualitatea montarii unui sistem de distributie va comunicam ca este
necesar sa a adresati institutiilor abilitate. intrucat excede sfera
competen jei institujiei noastre, deci practic IGSU a spus ca nu este
competent sa spuna Tn scris daca exista posibilitatea sa punem o instalatie
de oxigen la acele containere.

Domnul Director General ASSMB Apostol Vasile
Tocmai de aceea am vorbit despre proiectare, domnule pre9edinte.

§titi 9edinja de dinaintea hotararii de consiliu, din octombrie, pentru domnii
consilieri care nu sunt informaji, pentru acest amplasament Administrajia
Spitalelor n-a avut nici un atribut Tn a fi fost construit Tnainte. in dinamica
negativa, din pacate, a pandemiei, cu votul dumneavoastra, si cu un ASF
am redeschis amplasamentul cu concentratoare. in sensul acesta ne-am
asumat la ASSMB 9i am primit dreptul de administrare asupra terenului 9i
am semnat prin mandat din partea Consiliului General, documentul de
predare cu Compania de Consolidari. Din perspectiva aceasta pentru ca
am avut dreptul de a operajionaliza... 9titi foarte bine ca acest demers este
ca urmare a faptului ca avem un ordin al comandantului actiunii, ceea ce
excede 9i competen+a mea, 9i competenja dumneavoastra 9i competenta
urmatorului principal de credite. Ce am facut la acel moment, este ca am
fost Tmpreuna cu toate institujiile competente, sa determinam
instrumentele prin care acel spital poate fi redeschis §i l-am redeschis cu
concentratoare, pe zona de instalajie.. .

(
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Domnul presedinte Tomescu Horia
O instalajie de oxigen este cu totul 9i cu totul altceva.

Domnul Director General ASSMB Apostol Vasile
Tocmai de aceea va spuneam ca vom avea proiectare 9i va

spuneam ca trebuie sa se faca cata vreme discu+ia a ajuns la ASSMB, ca
vom avea proiectare 9i instala+ia, va spuneam, Tntr-o discutie pe care am
avut-o pe teren cu colegii de la IGSU de dinaintea acelei adrese care spun
ca din punct de vedere legal trebuie instala{ia refacuta la normativul P 100.
Eu nu sunt specialist. Sunt jurist.

Domnul pre9edinte Tomescu Horia
Dumneavoastra propuneji in Consiliul General sa va aprobam o

instalatie de oxigen pentru care nu aveji nicio hartie tehnica Tn spate, daca
se poate face sau nu. Parerea mea, dragi colegi, este ca daca exista un
proiect de hotarare, exista un proiect de hotarare. Sau daca este nevoie
de un proiect de hotarare. Mai Tntai sa existe un studiu, daca exista
posibilitatea sa facem a9a ceva Tn acele containere.

(

Domnul Director General ASSMB Apostol Vasile
Domnule pre9edinte, eu nu va pot spune dumneavoastra ce sa

votaji. Tocmai din oferta pe care o avem in spate, aveji acolo toate
elementele din punct de vedere tehnic daca doriti pentru finalizarea
acestei investijit potenjiale care Tncepe cu proiectarea. Pentru ca este
vorba 9i despre noi 9i despre Spitalul Victor Babe9 9i despre pacienji. Am
mers Ia o vizita Tn teren Ia jumatatea lunii decembrie, o vizita Ia care am
fost rugati sa mergem 9i am vizitat amplasamentul ROL 2 ce aparjine
Spitalului Militar Central de langa Spitalul Ana AsIan. Din perspectiva
tipului de construc+ie, ne regasim Tn acelea9i situatii, dar nu pot eu sa asum
ca nici dumneavoastra sau oricine altcineva, decat ca punem in mi§care
un demers. Sumele pe care vi le-am solicitat sunt credite de angajamente
bugetare. Eu nu voi semna nimic daca din proiectare se va atesta ca nu
se poate. Dar in egala masura, alaturi de dumneavoastra ca si
coordonator, alaturi de restul colegilor mei din spitale, avem 12 spitale pe
care le-am avut in ultimul vaI cu competenta de a institui covid. Am avut
1145 de paturi, 66 de terapie intensiva 9i 701 paturi de oxigen.
Comandantul acjiunii de fiecare data ne-a spus ca sunt insuficiente 9i ca
eforturile noastre trebuie sa se duca 9i spre a pune oxigen la Spitalul
Modular. O sa fiu foarte sincer cu dumneavoastra si fmi asum ceea ce
spun aici. Nici pentru noi la ASSMB, nici pentru mine Vasile Apostol, nu
este o bucurie. Am tot vazut 9i eu spa+iul public, 9tiu foarte bine de un an

(
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9i doua lunt modul Tn care sunt evaluat de catre cineva, este dreptul
fiecaruia. Am de partea mea ni9te rapoarte de la institujiile abilitate, nu am
o problema. Pentru ca dincolo de instala+ia de oxigen vorbim dupa, despre
operajionalizare 9i resursa umana angrenata. Dupa redeschiderea din
octombrie cand ne-am dus Ia maxim 130 de paturi dupa care am pus
spitalul Tn conservare tot cu adresa de la comandantul acjiunii celor care
cu competenja pe care o are.. .

Domnul presedinte Tomescu Horia
Comandantul acjiunii dore9te sa operationalizeze instalatia de

oxigen sa o faca dansul. va muljumesc. Doamna Oana Gheorghiu, va rog.

(

Doamna Oana Gheorqhiu
Buna ziua. Am sa va spun cateva argumente pentru care consider

ca este cea mai proasta decizie pe care Consiliul General o poate lua 9i
ca banii aceia sub nicio forma nu se justifica. §i am sa va explic de ce. in
primul rand acela nu este un spital modular, este o Tn9iruire de containere
undeva Tn mijlocul campului. Spre deosebire de ROL 2 pe care domnul
Apostol Tl folose9te ca argument, acel spital nu este langa un spital ca sa
poata folosi Tntreaga infrastructura 9i toate facilitatile unui spital adevarat.
Este un spital Tn camp, sunt ni9te containere, a9ezate pe pamant, cu ni9te
instalajii care nu sunt adaptate folosirii pe Hmp de iarna, cu o Tncalzire care
nu este Tncalzire, sunt ni§te aere conditionate, cu niste holuri stramte care
nu permit evacuarea Tn cazul unui incendiu 9i cu praguri 9i cu u9i foarte
Tnguste. Nimic din tot ce Tnseamna constructie, ca nu-i putem spune
construcjie, ci Tn9iruire de containere de 9antier, nu justifica o investitie de
12 rnilioane de lei. Cu 12 milioane de lei am folosit sa construim un spital
modular de terapie intensiva la standarde 9i a9 vrea sa-i rog pe toli
consilierii sa mearga sa vada ce Tnseamna un spital modular, pentru ca
din pacate 9i Lejcani 9i Pipera au dus Tn derizoriu aceasta denumire. Un
spital modular nu Tnseamna containere. Un spital modular Tnseamna
structura modulara facuta la standarde, cu instalatie de Tncalzire si cu
instala+ie de purificare a aerului. La Spitalul modular de la Elias, instalatia
de gaze naturale a costat 220 de mii de euro 9i cea de la Piatra Neamt
240 mii de euro. Dumneavoastra vre li sa puneji Tntr-un camp 400 mii de
euro? Pentru ce? Care este justificarea? §titi cum stau spitale din ASSMB
care nu au tot ce le trebuie? De ce nu face+i mentenan@ in aceste spitale,
de ce nu le dotaji? Nu aji facut pentru ca sa nu uitam ca a ars Spitalul Ba19
pentru ca nu aveau monitorizare pe oxigen. Nu au CT-uri spitalele din
Bucure9ti. Puteji sa extinde li instala+iile de oxigen Tn spitale serioase, nu

(
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Tntr-o improviza+ie in mijlocul campului. Nu exista nicio justificare pentru
a9a ceva. in primul rand a9 vrea sa 9tiu cum aji primit aceasta oferta,
pentru noi ar fi interesant pentru ca instalatia de gaze medicale nu poate
fi facuta conform legii decat de o firma specializata care de jine
documentatia necesara de la institutiile abilitate. Dumneavoastra
prezentaji o oferta de la Compania de Consolidari.

Domnul Director General ASSMB Apostol Vasile
Ati vazut oferta?

Domnul consilier Moraru Adrian Flavius
Compania de consolidari are expertiza Tn pus oxigen? A mai pus

vreodata pe undeva?
(

Domnul Director General ASSMB Apostol Vasile
La nivel de ASSMB, discutia cu Consiliul General se Tnchide cu un

acord cadru de mentenan@ pentru 4 ani pentru spitale de 230 de rnilioane
pentru viitorii 4 ani tocmai pentru ca am in+eles ni9te elemente, separat de
aceasta mare licita jie pe care o Tnchidem Tn decembrie, Spitalul Babe9 a
avut mentenan Ia, pe toate tipurile de instalajii, cu precadere pe instalatia
de oxigen. . .

Doamna Oana Gheorqhiu
va contrazic, dar. . .

Domnul Director General ASSMB Apostol Vasile
Cum sa ma contraziceti? Eu stiu ce licitatii avem. Dati-mi voie sa.. .('

Doamna Oana Gheorqhiu
O sa va explic. . .

Domnul Director General ASSMB Apostol Vasite
o licitatie fara contestatie Ia care eu am cerut aviz. Dati-mi voie sa

ma raportez la competenja institutiilor. cand vorbim despre Compania de
Consolidari, eu am spus ca am cerut o oferta de costuri maximale din
partea acestora care la randul lor, colegii de la companie 9i nu m-am dus
catre companie plecand de la faptul ca eu am acel protocol de predare ca
mandat din partea Consiliului General de a semna cu compania. §tili
foarte bine ca acolo este o Tntreaga discujie, ale cui sunt containerele.
Compania de consolidari a venit cu oferte de la operatori specializaji. Eu
nu am spus vreo secunda ca astea vor fi costurile 9i este responsabilitatea
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mea sa ies in licitajie, conform legislatiei, pe ni9te indicatori de cost pe
care o sa-i primesc din proiectare, daca se poate face. Nu am folosit ROL
2 decat ca 9i model de amplasament, evident ca este langa un gpital.
Discujia aceasta am avut-o 9i noi la momentul redeschiderii ca mi se pare
ca avem o problema, raspunsul a fost ca trebuie degrevate camerele de
garda, urgentele mai ales, cu pacienti cu forme u9oare 9i medii. va mai
aduc la cuno9tin A, apropo de asumare, investitiei 9i daca se dore9te sau
nu, Primarul General 9i Viceprimarul Bujduveanu, Tntr-o discutie pe care
am avut-o cu comandantul ac+iunii, am propus 9i am fost de acord pentru
ca Spitalul Babe9 este sub administrarea ASSMB, ca acest amplasament
daca tot se dore9te oxigen, sa-I predam unei institutii centrale. Raspunsul
a fost ca nu este oportun din perspectiva celeritatii investitiilor. Cam asta
a fost conduita noastra de-a lungul vrernii. Pe de alta parte, in raport cu
spitalele unde am putea sa facem investijii, am creat paturi Tn plus cu
investijii minime, cu contractul de repara+ii curente pe care I-am avut pana
in august anul trecut, iar apropo de ziua de astazi, in rectificarea bugetara,
pe langa suma pentru acest amplasament, am pus 9i o suma de 200 si un
pic de lei pentru a crea inca 70 de paturi aproximativ, pe oxigen, la spitalul
Victor Babe9, in curtea spitalului, in doua dinte corpurile acestuia. Deci de
fiecare data noi am actionat integrat.

(

Doamna Oana Gheorghiu
Domnule Apostol, va spun doar atat: daca faceti aceasta investitie

la Pipera, sunt bani aruncati pe geam 9i dumneavoastra gtiji foarte bine si
ASSMB-ul este o institutie care ar trebui sa stie acest lucru. Nu va mai
bateji joc de banii no9tri ca nu este cazul. Aveati timp de asta vara sa
construiji spitale modulare 9i va puneam la dispozitie tot ce 9tim, ne-am
oferit Tn permanen A, ati avut deschiderea catre toate institutiile. Nimanui
nu-i pasa, doar nu 9titi cum sa faceti sa cheltuiji banii Ia final de an. Asta
este parerea mea 9i mi se pare gre9it daca Tn Consiliul General aceasta
hotarare se voteaza, mie mi se pare ca nu va pasa nici de pacienti gi nici
de bani. Daca v-ar pisa de pacienti nu i-aji trimite la Pipera, departe de
un spital, fara infrastructura, in frig, cu ni9te instala+ii care vor cripa 9i cu
riscurile de rigoare. Daca v-ar pisa de pacienti v-aji ingriji de spitalele pe
care Ie ave Ii in subordine 9i pe care ar fi trebuit sa le Tntariti. Cereti bani
pentru aceste spitale. Au ce sa faca cu ele. Nu aveti CT-uri in Spitalul
Coljea care’a tratat covid 9i sunt multe alte lucruri de facut care vor putea
fi folosite pe timp lung 9i dupa ce trece pandemia. Nu va folositi de
pandemie sa aruncaji banii pe geam.

(
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Domnul Director General ASSMB Apostol Vasile
Am avut o discu+ie cu dumneavoastra, doamna, 9i la propunerea de

buget pe anul trecut cand v-am spus ni9te lucruri pe care urmeaza sa le
facem 9i chiar va a9tept Ia o discutie serioasa Tn legatura cu ce-am facut.
Proiecte la PNNR Tn lista restransa, digitalizare, fonduri europene POIM
pe cheltuielile efectuate.. .

Doamna Oana Gheorghiu
Ma bucur foarte mutt ca faceti aceste lucruri.

Domnul Director General ASSMB Apostol Vasile
Avem doua proiecte depuse pe instala Iii electrice 9i de fluide

medicale pe ultima linie de finantare pentru siguranja pacientului din care
trei dintre acestea sunt deja ca9tigate.(

Doamna Oana Gheorqhiu
Domnul Apostol, eu cunosc aceasta tehnica. Subiectul discutiei o

constituie modularul, containerele de la Pipera. Nu aruncati banii acolo.
Tncercati sa faceti ceva.

Domnul Dire9tor General ASSMB Apostol Vasile
Mergeji dumneavoastra 9i anulaji ordinul de comandant.. .

Doamna Oana Gheorghiu
Eu nu vreau sa merg. Dumneavoastra nu trebuie sa accepta li sa

faceji ce va spun altii. Nimeni nu va poate obliga sa aruncati banii
cetatenilor.(

Domnul Director General ASSMB Apostol Vasile
Nu cheltuim bani pe final de an pentru ca discutam din perspectiva

legii finan+elor publice 9i vom intra in procedura.. .

Doamna Oana Gheorghiu
in cat timp faceji lucrul acesta, domnul Apostol?

Domnul Director General ASSMB Apostol Vasile
Nu eu sunt comandantul actiunii



Doamna Oana Gheorghiu
ASSMB-ul nu poate fi obligat de nimeni sa faca o investitie proasta.

va rog frumos sa nu folositi argumente care nu au sens. Este o investitie
foarte proasta pe care dumneavoastra v-o asumaji fara niciun argument.

Domnul Director General ASSMB Apostol Vasile
Daca reprezentaji a9a cum trebuie societatea civila, ascultati Pi

indicatorii pozitivi.

Domnul presedinte Tomescu Horia
Sunte li foarte bun la vorbe domnul Apostol 9i la cheltuit banii

cetatenilor.

( Domnul Director General ASSMB Apostol Vasile
Bugetul pe care mi-I aprobaji dumneavoastra domnule pre9edinte.

Doamna Oana Gheorghiu
Eu va rog domnule consilier sa nu aprobe asta. Uitati-va in spitale 9i

o sa identificaji locuri Tn spitalele existente unde puteji sa mariji
capacitatea daca chiar trebuie. in cat timp faceji investijia asta la Pipera?

Domnul Director General ASSMB Apostol Vasile
§ti li foarte bine ca ati construit spitale, ca acest indicator de...o sa

iasa din proiectare. Speciali9tii... acesta-i un raspuns ca nu voi cheltui banii
pana la finalul anului.

( Doamna Oana Gheorqhiu
O sa-i cheltuiti la anul dupa ce trece valul 5. Dumneavoastra vreti sa

convinge Ii in acest moment Consiliul General sa va aprobe ni9te bani pe
care o sa-i cheltuiji dupa ce trece covidul. Pentru ca acesta este ritmu} in
care o pute li face. gtili foarte bine. §tiu ca vine valul 5 la jumatatea lui
lanuarle.

Domnul Director General ASSMB Apostol Vasile
§i dupa valul 5 se inchide pandemia?

Doamna Oana Gheorqhiu
Sper ca vor injelege consilierii generali sa nu va dea bani pe care

sa-i aruncaji pe geam.
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Domnul Director General ASSMB Apostol Vasile
Primarul capitalei 9i viceprimarul.. .

Doamna Oana Gheorqhiu
Primarul general mai gre9e9te cum au mai gre9it 9i alti primari.

Gre9e9te foarte tare domnul primar daca susjine a9a ceva. Sunt foarte
multe lucruri de facut Tn spitalele din Bucure9ti, serioase, nu bani aruncaji.

Domnul presedinte Tomescu Horia
va muljumesc doamna Gheorghiu.

Doamna Oana Gheorghiu
va muljumesc 9i sper sa in+elegeji ca avem ce face cu banii, dar nu

asa.(

Domnul consilier Moraru Adrian Flavius
Doua sau trei lucruri vreau sa...9i o clarificare pe care vreau sa... o

tot aud aici de la domnul Apostol 9i nu vreau sa i-o repro9ez, ci vreau sa
ma informez mult mai bine. §tiu de ordinul comandantului privind
operationalizarea de la Pipera. Nu gasesc expres ordinul comandantului
in care s-a cerut introducerea oxigenului la Pipera. Aveji a9a ceva?

Domnul Director General ASSMB Apostol Vasile
Nu avem, dar sunt Tntalniri Ia care a luat parte inclusiv Primarul

General. . .

(
Domnul consilier Moraru Adrian Flavius
Am Tnjeles. Raspunsul este, nu aveti. Deci argumentaji ca,

comandantul vietii v-a cerut sa puneti oxigen la Pipera, da? Nu avem de
fapt un ordin Tn acest sens. Subiectul de fapt este un nuI subiect. Nu v-a
cerut nimeni sa puneti oxigen la Pipera.

Domnul Director General ASSMB Apostol Vasile
Subiectul este dorinja de a crea paturi de oxigen pentru Bucure9ti.

Domnul consilier Moraru Adrian Flavius
Este dorinta dumneavoastri? Comandantul nu v-a cerut asta. V-a

cerut comandantul vietii lucrul acesta sau nu?

Domnul Director General ASSMB Apostol Vasile
Da
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Domnul consilier Moraru Adrian Flavius
Invocarea lui Arafat in aceasta discutie nu are sens. El a cerut doar

sa redeschide li Pipera. Nu v-a spus ce anume sa faceji a Pipera.

Domnul Director General ASSMB Apostol Vasile
va rog frumos sa vorbiji cu domnul Viceprimar Bujduveanu care va

poate confirma sau nu daca aceasta 9edinta la Guvernul Romaniei a avut
Ioc

Domnul consilier Moraru Adrian Flavius
Din nou minIiIi prim omisiune. Ma scuzaji ca va jignesc, dar spune li

ca a avut Ioc o §edinta. Si daca a avut Ioc o §edinta, ce? Eu v-am Tntrebat
daca s-a dat un ordin ca noi nu discutam pe vorbe, discutam pe
documente.

(

Domnul Director General ASSMB Apostol Vasile
Nu avem ordin Tn mod expres pentru oxigen.

Domnul consilier Moraru Adrian Flaviu$
Ce ma intereseaza pe mine ca a fost o 9edin@ sau 10 9edinte. Nu

exista un ordin Tn acest sens. lar eu va spun aici 9i va spun 9i Tn 9edinta
de consiliu daca este nevoie, domnul Arafat face un joc politic pentru a o
spala pe doamna Firea 9i a muta diverse activitali in acele glugi de coceni
din Pipera, cand putea sa dea ordin comandantul din nou cu Foi9orul sau
cu alte spitale care cu adevarat puteau sa trateze bolnavi de covid cand
era cazul. Dar insista dintr-un argument politic sa mute cumva 10 pacien li
acolo ca sa arate ca doamna Firea a facut o chestie buna cand a mutat
ni9te baraci de muncitori la Pipera.

(

Domnul Director General ASSMB Apostol Vasile
Deci nu mai mint?

Domnul consilier Moraru Adrian Flavius
Nu trebuie sa raspundeti dumneavoastra ca este o chestie politica.

Lisaji-ne pe noi sa facem politica, dumneavoastra sunteji un functionar.
Eu v-am Tntrebat 9i mi-ati raspuns foarte clar. Nu v-a cerut nimeni sa puneji
oxigen Ia Pipera. Nu in+eleg pe ce va bazaji aceasta chestie.

Domnul Director General ASSMB Apostol Vasile
Nu este regasit acest element in ordinul.. .

11



Domnul consilier Moraru Adrian Flavius
Eu m-am clarificat. Dincolo de celelalte argumente nu am cum sa

susjin un proiect pe ceva ce nu ni s-a cerut. Fac, 9i din nou este o discutie
politica, pe care trebuie sa o aiba partidele noastre, grupurile noastre 9i
primarul, cu comandantul acjiunii care Tncearca sa faca, dintr-o gluga de
coceni, un spital. §i care face acest lucru, parerea mea, fara nicio alta
justificare decat'una politica. ca daca voia cu adevarat sa obtina niste
spajii utile, dadea ordin pe multe alte facilitati ale Primariei Capitalei din
zona medicala pe care putea sa le transforme sa creasca capacitatea de
tratare pe covid 9i nu a unor baraci. §i daca le dore§te, nu are decat sa gi
le ia el. sa faca el tratament Tn baraci.

( Domnul Director General ASSMB Apostol Vasile
Dornnule pre9edinte, daca fmi permiteti, un foarte scurt comentariu

care cumva raspunde pozi+iei domnului consilier general. Am spus 9i
repet. Inclusiv acest element I-am pus pe masa. Vi rog frumos, preluati-l.
9i prin vocea domnului Viceprimar Bujduveanu.

Domnul consilier Moraru Adrian Flavius
Eu nu v-am pus pe dumneavoastra. Daca ati fi avut un ordin, erati

Tntr-o situa+ie foarte delicata. sa puneji oxigen la ni9te glugi de coceni.
Atunci aji fi spus, domnule, noi eram obligati de un act administrativ sa
facem acel lucru. Dar nu sunteji obligat Tn acest moment sa faceti acest
lucru, da? Ati fi fost Tntre ciocan si nicovala daca cineva va dadea ordin sa
puneji oxigen, dar oxigenul acolo pus era aberant. Dar u sunteti Tn aceasta
situa+ie sa Tncalcaji un ordin. ca nu a dat nimeni nici un ordin sa puneti
oxigen acolo.

(

Dornnul presedinte Tomescu Horia
Ceea ce spune domnul Apostul, este proiectul domnului Arafat si al

lui PNL iar acum Tl lasati din brate.

Domnul Director General ASSMB Apostol Vasile
Cu tot respectul pe care pentru func+ie vi-1 port, nu-mi puneji cuvinte

in guM. M-aji catalogat ca-s bun de guM, ca eu cheltui banul public... este
fix dreptul dumneavoastra de a avea opinii. Dar va rog respectuos, nu-mi
puneji rnie cuvinte Tn gu a. Nu am spus a9a ceva.

Domnul pre9edinte Tomescu Horia
Mai aveti Tntrebari?
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Domnul consilier Moraru Adrian Flavius
De ce aji spus ca este proiectul PNL? ca nu am in+eles.

Domnul presedinte Tomescu Horia
in{eleg ca este domnul Stelian Bujduveanu, tot afirma domnul

Apostol ca a fost la 9edinta cu domnul Arafat, unde s-a decis sa punem
oxlgen . . .

Domnul Director General ASSMB Apostol Vasile
Dornnul Stelian Bujduveanu a susjinut alaturi de Primarul General

chestiunea aceasta de a preda acest amplasament catre autoritatea
centrala. Chestiune care si eu am fost de acord ca, coordonator la ASSMB
9i era cumva un raspuns pentru faptul ca nu ne dorim noi sa cheltuim bani,
nu facem oxigen daca nu trebuie. in dinamica activitatii de Tntampla. Sunt
vizite Tn teren, am mers acolo, au fost 9edin{e...domnule Viceprimar, 9titi
despre ele ca va dam raport de activitate zilnic.

(

Domnul presedinte Tomescu Horia
Da

Domnul consilier Necula Valentin
Domnule Apostol cred ca aji invocat destul de mult numele colegului

nostru, domnul Viceprimar Bujduveanu 9i v-a9 ruga sa nu o mai faceti
pentru ca tenden+ios, colegii no9tri spun ca aceasta investijie s-ar face cu
acordul PNL-ului. Daca ati participat cu dansul la Tntalniri, trebuia sa 9tim
si noi de aceste Tntalniri.

(

Domnul Director General ASSMB Apostol Vasile
Tocmai de aceea am subliniat ce s-a vorbit acolo si ca nu are nicio

raspundere domnul Viceprimar pentru acest proiect. Am spus doar ca a
sustinut Tn numele municipiului ca acest amplasament potential sa fie
predat. Am spus de 4 ori acest lucru 9i nu am vrut sa fie exploatat politic.
Stelian Bujduveanu pentru mine este viceprimarul capitalei, care alaturi de
mine a mers Ia o Tntalnire pentru a reprezenta institu jia 9i municipiul Tntr-o
discu+ie cu comandantul actiunii. Asta am spus 9i ramane Tnregistrat.

Domnul consilier Necula Valentin
Daca Tntr-adevar aceste discutii informale au avut loc,

dumneavoastra ati venit catre noi cu o propunere Tn urma acestor discutii.
Tntrebarea mea este, de ce nu aji oficiat cealalta pozitie, sa faceji oficial
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un proiect de hotarare pe care sa ni-I propune li noua prin care sa cerem
altor institu Iii sa preia oficial, sa fie un demers oficial. Puteaji sa veniji la
noi cu un proiect prin care noi sa cerem ministerului sau altor institu+ii sa
preia acest centru 9i sa vedem 9i noi refuzul acestora de a-I prelua. De ce
nu aji facut ca la proiectele pe care le-am votat saptamana trecuta, unde
a fost un DALI, treptat sa veniji catre noi cu o cerere de buget doar pentru
faza de proiect'are. Nu injeleg de ce acum bugetam, chiar daca u se vor
cheltui anul acesta, deschidem o linie bugetara care va bloca o suma de
bani pentru anul urmator, de 12 milioane de lei 9i spuneti 9i aji spus clar
ca nu 9tim daca se poate sau nu. De ce facem acest lucru? De ce ne
puneti pe noi Tn faIa faptului de a vota ceva ce nu 9tim daca se face sau
nu? Banii ace9tia chiar sunt importan Ii. Daca ar trebui sa facem o
rectificare peste doua luni in urma acelei fundamentari Tn urma proiectului
sa suplirnentam 9i sa avem Tntr-adevar o garan ge ca se poate face acest
proiect, a9a ar fi normal, votam informaji. Acum ne spuneji sa acordam
ni9te bani care e posibil sau nu sa se cheltuie, dar nu 9tim nici macar daca
este fezabil.

(

Domnul Director General ASSMB Apostol Vasile
Am venit cu acest proiect de hotarare dupa o 9edin@ pe care am

avut-o cu ordonatorul principal de credite, pentru aceasta re+ea de oxigen
9i nu am venit cu un proiect de hotarare pentru a Tncerca sa transmitem
catre autoritatea centrala. 9titi Foarte bine ca orice subordonata nu poate
sa vina cu rapoarte de hotarare care sa fie puse pe masa consiliului decat
cu aprobarea ordonatorului principal de credite. intr-un an 9i doua luni de
cand sunt aici, este pentru prima data cand eu am folosit nume de 9efi
ierarhici ai mei. Tocmai pentru, apropo de discu jia cu domnul viceprimar
Bujduveanu, tocmai pentru a arata ca am cautat 9i noi toate modalita+ile
prin care sa eficientizam costurile. Pe de alta parte, din perspectiva
Tncadrarii acestor costuri, vorbim doar de credite de angajamente
bugetare. A9a am considerat ca este oportun sa venim cu ele 9i sa
Tncepem cu prima etapa de proiectare. Am zis, pentru celeritate sa
mergem integral, pentru ca altfel am fi venit cu indicatorii, dupa care
faceam o 9edinta de rectificare, in conditiile Tn care bugetul de venituri 9i
cheltuieli va fi aprobat 9i cel mai probabil Tn martie. A9a prindem de pe
acum creditele de angajamente bugetare 9i Tncepem execu+ia acestui
obiectiv cu 01 ianuarie

(
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Domnul consilier Necula Valentin
Cu faza de proiectare care poate dura pana Tn maRie, nu avem ni§te

termene definite. Am in+eles. Muljumesc. Oricand exista optiunea sa
continue 9i Tn martie prin rectificare 9i prin alte metode, chiar alocare de
buget normal 9i a9a mai departe. Mul+umesc.

Domnul presedinte Tomescu Horip
Mai sunt alte interventii?

Domnul consilier Moraru Adrian Flavius
Doar a9 vrea sa mai spun ca, cred ca mare juI amplasament din

Pipera este unul pe care ar trebui sa 9i-I asume exact cea care I-a creat.
Am auzit ca-9i cauta sediu de minister. O sa ma consult cu colegii mei 9i
poate facem un feI de hotarare sa dam pe post de minister la Ministerul
Farniliei pentru doamna ministru, ca anul viitor sa-9i faca minister acolo.

(

Domnul presedinte Tomescu Horia
Avem nevoie de terenul acela. sa-9i gaseasca Tn alta parte.

Domnul consilier Moraru Adrian Flavius
Ti cerem chirie pana cand ne hotaram ce construim acolo.

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

Domnul consilier Necula Valentin
Votul meu este Tmpotriva.

(

Domnul presedinte Tomescu Horia
7 voturi din 8 Tmpotriva 9i o abjinere, proiectul a primit aviz negativ.

Muljumesc mult. Ne vedem Tn plen. O zi buna.

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

C

SECRETAR
Moraru Adrian Flavius
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