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Proces-verbal

Tncheiat Tn 9edin ja Comisiei de sanatate, sport 9i protec jie sociala

din data de 08 maRie 2022, ora 09.30

1. 1 TOMESCU HORIA - prezent
a
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r nt

SOCOLOVICI)

CANTEA IULIANA-ROXANA - prezent
( NECULA VALENTIN - prezent

m)
ENCIU MIHAELA - prezent

)

r

RAICIU ANCA DANIELA - prezent
IONESCU ANDREI-GEORGE - absent

)

(

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

Ordinea de zi:
1.Proiect de hotarare privind aprobarea protocolului de

colaborare Tntre Municipiul Bucure9ti, prin Directia Generala de
Asistenta Sociala a Municipiului Bucure9ti 9i ROMEXPO S.A., in
vederea cazarii refugiajilor din Ucraina

2. Proiect de hotarare privind solicitarea catre Guvernul Rornaniei
de emitere a unei hotarari pentru transmiterea imobilului situat Tn
§oseaua Odai, nr. 470, sector 1, Tnscris Tn cartea funciara nr. 231528
Bucure§ti, sectorul 1, din domeniul public al statului 98 administrarea
Ministerului Apararii Najionale Tn domeniul public al Municipiului
Bucuresti
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Domnul pre9edinte Tornescu Horia
Buna dimineata. La multi ani, doamnelor! va multumesc foarte mult

ca ne faceti viata mult mai frumoasa Tn fiecare zi. Eu am doua fete si o
sotie minunata si sunt foarte fericit. As vrea sa transmit astazi catre
doamnele din asistenja sociala, care ne ajuta Tn aceasta criza, Tmpreuna
cu ONG-urile 9i cu societatea civila. Le muljurnesc foarte mult. §i un gand
special catre doamnele care 9i-au lasat casele 9i viejile 9i 9i-au lasat solii
sa lupte 91 au venit refugiate Tn !ara noastra 9i ma bucure ca aratam ca
suntem un popor unit 98 suntern o najiune europeana 9i am primit cu
bra Tele deschise ace9ti oameni nedrepta li{i. in acest sens este 9i 9edinja
de Tndata astazi care are doua proiecte speciale pentru criza refugiajilor 9i
anume, proiect de hotarare privind aprobarea protocolului de colaborare
Tntre Municipiul Bucure9ti, prin Direcjia Generala de Asisten@ Sociala a
Municipiului Bucure9ti 9i ROMEXPO S. A., in vederea cazarii refugiajilor
din Ucraina. Practic cei de la ROMEXPO ne cedeaza 15000 de metri
patraji, cu titlu gratuit, pentru a crea un centru, un mare centru al
Bucure9tiulUI pentru refugiajii din Ucraina. §i cel de-al doilea proiect este
tot Tn acest sens, prin care MAPN dore9te sa cedeze Municipiului
Bucure9ti un teren pe care Crucea Ro9ie sa faca un depozit tocmai pentru
acest caz, aceasta criza Tn care ne aflam. Revin la proiectul numarul 1
caruia i-am dat citire. Daca sunt interventii, Tntrebari pentru doamna
director. Muljumim doamna director ca sunteji pe linia frontului 9i per sa
va oferirn cat ajutor putem 9i daca aveji intervenjii sau discu Iii pe margine
a acestui proiect de hotarare. va rog.

(

(

Doamna consilier Raiciu Anca Daniela
Daca fmi permiteji domnule pre9edinte. Eu nu am nicio interventie.

Vreau doar sa-in transmit sa aiba putere de munca, doamnei director
Simiean, pe care o 9tiu din anul 2017, 2018 9i ma uit la dumneaei de
fiecare data cand posteaza ceva, ii doresc inca o data sanatate multi, cu
to Iii trebuie sa avem 9i sa ne gandim ca poate totu9i aceasta situajie va
avea un sfar9it pozitiv. Tmi doresc acest lucru 9i cred ca toli ne dorim.
Multumesc
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Doamna Director General DGASMB- Cosmina Simiean
Domnule pre9edinte, daca fmi daji voie, sa 9titi ca situatia este foarte

nasoala. Noi suntem de sambata trecuta Tn Gara de Nord. Ne-au trecut
prin mana 8000 de oameni. in primele 3,4 zile erau indieni, azerbaigeni,
in ultirnele zile sunt doar mame singure cu copii care au un troler mic 9i un
copil Tn braTe, care se suie Tn tren, nu 9tiu limba, nu au decat o gentu A,
20, 30 de euro. Este o tragedie umanitara ce se Tntampla 9i trebuie sa fim
foarte pregatili. Nu mai exista un final fericit la povestea aceasta. Nici cand
se termini razboiul nu o sa mai aiba unde sa se Tntoarca, casele lor sunt
bombardate. Nu a facut nimeni la Bucure9ti o tabara de 2500 de refugiaji
9i o sa va cer ajutorul tuturor celor care sunte{i in Consiliul General.
Punctual o sa primi li cereri de la noi fie 9i doar de voluntariat. Tinem gara
sub control. Se lucreaza bine la gara de nord. Situa jia se schimba de la
ora la ora. Abia la finalul zilei comitetul nostru de coordonare reuseste sa
le puna toate Excel-urile 9i toate grupurile ca a doua zi sa avem o situa jie.
Vom avea nevoie de foarte multe resurse la Bucure9ti. Nu toli pleaca.
Raman foarte multe mame cu copii. Copiii ace§tia trebuie sa mearga la
9coala, trebuie sa ne gandim Tncepand de saptamana viitoare unde merg
copiii ace9tia la 9coala, unde merg la gradini Ta, cum ii sprijinim pe cei care
sunt cazati Tn casele oamenilor, cum ii monitorizarn, cine ofera asistenta
9i cum gasim un sistem de plata a translatorilor. Avem aproximativ 70 de
translatori voluntari care sunt la gara nonstop. Vom veni cu un plan
coerent pe care o sa putem sa-I discutam. va muljumesc.

(

Domnul presedinte Tomescu Horia
Muljumim doamna director. Aveti tot sprijinul nostru. O sa facem tot

ce ne sta in putinla sa trecem cu bine 9i sa facem cat mai mult bine Tn jurul
nostru. Mutjumesc mult. Mai sunt alte interven Iii? sa supunem la vot
proiectul. Tnainte de a supune la vot, am injeles ca domnul secretar Moraru
nu poate participa, deci Tnainte de toate va rog ca pentru 9edinja de astazi
sa propunern un alt secretar al comisiei 9i sa-I supunem la vot. Se ofera
ci neva?

(

Doamna consilier Raiciu Anca Daniela
sa fie secretar?

Domnul presedinte Tomescu Horia
Secretar de comisie.

Doamna consilier Raiciu Anca Daniela
Ma ofer eu pentru ca am fost 9i mandatul trecut. Daca nu deranjeaza

pe cineva.
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Domnul presedinte Tomescu Horia
Muljumim doamna Raiciu. Putern supune la vot.
Cu 11 voturi pentru, 0 Tmpotriva 9i 0 abjineri, doamna Raiciu este

secretarul de 9edin Ta pentru 'aceasta 9edin@. va muljumim, doamna.
Acum sa supunem la vot primul proiect de pe ordinea de zi.

Cu 11 voturi pentru, 0 Trnpotriva 9i 0 ab+ineri, proiectul a primit aviz
favorabil.

Trecem la punctul numarul 2. Proiect de hotarare privind
solicitarea catre Guvernul Romaniei de emitere a unei hotarari pentru
transmiterea imobilului situat Tn 9oseaua Odai, nr. 470, sector 1,
inscris Tn cartea funciara nr. 231528 Bucure9ti, sectorul 1, din
domeniul public al statului 9i administrarea Ministerului Apirarii
Najionale Tn domeniul public al Municipiului Bucure9ti. Daca sunt
intewen Iii sau amendamente. Muljumesc. sa supunem la vot.

(

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

va multumesc mult dragi colegi 9i colege. Ne revedem Tn 9edin ja de
consiliu de la ora 1 1 .00. O zi frumoasa!

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

( PRE§EDINTE, SECRETAR

Tomescu Horia Raiciu Anca Daniela


