Proces-verbal

TncheiatTn9edinTaComisiei de sanatate, sport 9i protecjie sociala
din data de 04 maRie 2022, ora 13.30
1.

TOMESCU HORIA - prezent

2.

MORARU ADRIAN FLAVIUS – prezent

0)

3.
4.

)

6.

CANTEA IULIANA-ROXANA - prezent
NECULA VALENTIN - absent

7.

)

5.
(

ENCIU MIHAELA - prezent

8.

9.

ent

)

10. LIPA ELISABETA -absent
)

a
)

(

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

Ordinea de zi:

1. Proiect de hotarare privind reorganizarea Direcjiei Generale de
Asisten P Sociala a Municipiului Bucure9ti, prin fuziunea prin
absorb jie a caminului pentru Persoane varstnice al Municipiului
Bucure9ti – Academician Nicolae Cajal, 9i aprobarea organigramei,
numarului total de posturi, statului de funcjii, precum 9i modificarea
9i completarea Regulamentului de organizare 9i funcjionare
ale acesteia

2. Proiect de hotarare privind aprobarea protocolului de

colaborare TntreMunicipiul Bucure9ti, prin Administrajia Spitalelor 98

Serviciilor Medicale Bucuresti si Societatea Nationala de Cruce
Ro9ie Romani
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DomnulpresedinteTomescu Horia
Buna ziua. Avem doua proiectede hotarare pentruavizare pe
ordinea de zi. O sa dau citire primuluiproiect.

Proiect de hotarare privind reorganizarea Direcjiei Generate de
Asist:enla Sociala a Municipiului Bucure;ti, prin fuziunea prin
absorbjie a caminului pentru Persoane varstnice al Municipiului
Bucure9ti – Academician Nicolae Cajal, 9i aprobarea organigramei,
numarului total de posturi, statului de funcjii, precum 9i modificarea

9i completarea Regulamentului de organizare §i funcjionare
ale acesteia.

Are cineva Tntrebarisau amendamente? Muljumesc. Putem supune
la vot
Cu 6 voturi pentru, doua abjineri, proiectul a primit aviz pozitiv.

(

Trecem la urmatorulproiectpe ordinea de zi. Proiect de hotarare
privind aprobarea protocolului de colaborare Tntre Municipiul
Bucure9ti, prin Administrajia Spitalelor 9i Serviciilor Medicale
Bucuresti si Societatea Nationalade Cruce Rosie Romana. Daca aveti
Tntrebarisau arnendamente.

Domnul consilier Socolovici Razvan Mihai
Domnule pre9edinte, a9 vrea sa fac o interventie. Proiectul a plecat
de la o propunere a colegilor mei din grupul PNL de ajutorare a ora9ului
Kiev. Este foarte posibil, avand Tnvedere ca proiectul a survenit modificari
9i a intewenit acest parteneriat cu Crucea Ro9ie Tntrucataltfel ar fi trebuit
(

sa avem un acord de la primariadin Kiev ori in situajia data nu au cum sa
ne dea acest acord, este foarte posibil ca proiectul daca aji vazut Tn
protocol,este trecuta regiunea Cernauli 9i totu9isa facem demersurile ori
cu un proiect similar, ori in cadrul acestui proiect sa facem o modificare,

un protocolin sensul Tncare sa fie introdus9i Kiev. Asta am vrut sa va

spun. Suntem Tndiscu Iii cu cei de la Crucea Ro9ie, sa vedem daca putern
9i bineTnjeles cu primarul care avand Tn vedere ca avem acest proiect, a
devenit initiatorulacestuia. Multumesc.
Domnul pre9edinte Tomescu Horia
Multumesc domnul Socolovici.

Doamna consilier Raiciu Anca Daniela
§i eu a9 vrea sa spun ca Tntr-adevar ideea a fOBtbuna chiar daca nu

a fost asumata politic,eu cred ca in asemenea situajiitrebuie sa fim
solidari unii cu aljii 9i umanitatea 9i empatia trebuie sa Tnvinga. Este un
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proiect binevenit. Muljurnesc mult pentru ca mi-a{i permis sa spun aceste
lucruri.

Domnul presedinte Tomescu Horia

va multumim.Putemsa supunem la vot.
Cu 9 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva,0 abjineri, proiectul a primit

aviz favorabil

Am Tncheiatordinea de zi. va muljumesc mult, colegi. Ne vedem la
sedinta de consiliu. O zi frumoasa.
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

