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Proces-verbal

Tncheiat Tn 9edinja Comisiei de sanatate, sport 9i protec+ie sociala
din data de 28 maRie 2022, ora 15.00

1.

2.

3.

TOMESCU HORIA - prezent

MORARU ADRIAN FLAVIUS – prezent
T)

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

) t

(

CANTEA IULIANA-ROXANA - prezent

NECULA VALENTIN - prezent
m)
ENCIU MIHAELA - prezent

r

m)
RAICIU ANCA DANIELA - prezent
IONESCU ANDREI-GEORGE - absent

r

(
Sedinta comisiei s-a desfasurat online.

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

colaborare institujionala Tn domeniul salubrizarii – activitalile de
deratizare, dezinsecjie 9i dezinfec jie, pentru elaborarea de masuri cu
impact pozitiv Tn sanatatea publica a municipiului Bucure9ti, ’intre
municipiul Bucure9ti, Institutul Najional de Cercetare - Dezvoltare
Medico – Militari „Cantacuzino“, Direcjia de sanatate Publica
Bucure9ti 9i Asocia jia de Dezvoltare Intercomunitara pentru
Deratizare, Dezinsecjie 9i Dezinfecjie Bucure9ti.

2. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului
General al Municipiului Bucure9ti nr. 106/28.05.2015 privind
transmiterea imobilului – teren situat Tn Strada N.D. Cocea nr. 78 - 82,
sector 5 din administrarea Administrajiei Cimitirelor 9i Crematoriilor
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Umane Tn administrarea Consiliului General al Municipiului Bucure9ti
- Direc jia Investitii.

3. Proiect de hotarare privind schimbarea destinajiei imobilului
cu numarul cadastral 241795-C6 situat Tn Parcul Bazilescu,
aparjinand domeniului public al Municipiului Bucure9ti, aflat Tn
administrarea Consiliului Local Sector 1, in vederea dezvoltarii unQr
servicii sociale.

4. Proiect de hotarare privind Tmputernicirea expresa a
Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotarT cu privire la cooperarea
dintre Sectorul 4 al Municipiului Bucure9ti 9i Federajia Romana de
Judo, in vederea finanlarii 9i realizarii Tn comun a competijiilor
sportive: “Cupa Europeana de Judo pentru Cadeji U18 Bucure9ti, 04
– 11 mai 2022“, “Campionatele Europene din perioada 27.06.2022 -
04.07.2022“ 9i “Campionatele Mondiale din perioada 22.07.2022 –
08.08.2022“.

(

5. Proiect de hotirare privind aprobarea Contractului de
comodat Tncheiat Tntre Direclia Generala de Asistenli Sociala a
Municipiului Bucure9ti 9i S.C. BOB DEVELOPMENT S.R.L., in
vederea cazarii refugiajilor din Ucraina.

Domnul presedinte Tomescu Horia
Stima li colegi, avem pe ordinea de zi a 9edin jei de astazi, 5 proiecte

pe care vi le voi supune dezbaterii.
Proiect de hotirare privind aprobarea protocolului de

colaborare institutionala Tn domeniul salubrizarii – activitalile de
deratizare, dezinsecjie 9i dezinfecjie, pentru elaborarea de masuri cu
impact pozitiv Tn sanatatea publica a municipiului Bucure9ti, Tntre
municipiul Bucure;ti, Institutul Najional de Cercetare – Dezvoltare
Medico – Militara „Cantacuzino“, Direc jia de sanatate Publica
Bucure9ti 9i Asocia jia de Dezvoltare Intercomunitara pentru
Deratizare, Dezinsecjie 9i Dezinfecjie Bucure9ti. Daca pentru acest
proiect exista Tntrebari din partea dumneavoastra.

(

Doamna consilier Raiciu Anca Daniela
Buna ziua. La ce se refera acest protocol de colaborare. Cum vor

rezolva partea de deratizare, dezinsec jie 9i dezinfecjie 9i care va fi
eficacitatea. §i voiam sa va Tntreb domnule pre9edinte, 9tili ca pe ordinea
de zi a 9edinjei extraordinare avem un proiect care se refera la
Tmputernicirea expresa Consiliul Local al Sectorului 4 sa hotarasca, cu
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privire la asocierea Sectorului 4 al Municipiului Bucure9ti cu Spitalul Clinic
de Psihiatrie “Profesor Doctor Alexandru Obregia'' 9i Institutul National de
Neurologic si Boli Neurovasculare pentru finanjarea 9i realizarea Tn comun
de investijii in scopul dezvoltarii infrastructurii. Aveji idee de ce nu este 9i
acesta pe ordinea de zi la Comisia de sanatate?

Domnul presedinte Tomescu Horia
iI voi lisa pe domnul prezent de la ADIDDD sa va raspunda Ia prima

Tntrebare, apoi va voi raspunde eu la cea de a doua.

Doamna consilier Raiciu Anca Daniela
Mul{umesc domnule pre9edinte.

(

Domnul Ciprian Bolo9 – Director Executiv ADIDDD
Buna ziua. Tncerc sa va raspund foarte succint, iad daca aveji Tntrebari
suplimentare o sa va raspund. Acest protocol are ca obiectiv colaborarea
Tntre noi, PMB si Institutul Cantacuzino si Institutul de sanatate Publica,
principalul obiectiv fiind modificarea strategiei DDD la nivelul Municipiului
Bucure9ti. Aceasta a fost aprobata prima data in 2018. Au trecut 3 ani de
zile, iar pentru a o modifica am considerat necesar discujia 91 cu decidenjii
in acest domeniu si anume Directia de sanatate Publica si Institutul

Cantacuzino, care prin DirecTia de Epidemiologie are singurii experji de
Ianjari, capu9e 9i restul vectorilor care afecteaza sanatatea publica.
Acesta este obiectivul numarul 1. Obiectivul numarul 2 o reprezinta
armonizarea legislativa. La nivel de Primaria Capitalei, noi trebuie sa
respectam Ordinul nr. 82 in baza caruia se face acel obiectiv. Institutul
Cantacuzino 9i Direcjia de sanatate Publica putand contribui considerabil
la eficientizarea tratamentelor care se desfasoara astazi Tn Bucuresti. Un
alt obiectiv este atragerea de fonduri europene. Exista o idee de doi ani 9i
jumatate, sper sa se 9i materializeze Tn actualul ciclu de finanjare de
fonduri nerambursabile, de instituirea unui mecanism de monitorizare.
Este un sistem care se aplica live Real Time in contextul Smart City. Este
un sistem care se aplica Tn ora9ele dezvoltate, Singapore, Amsterdam, in
care exista un sistem informatizat prin care pot fi monitorizaji live ace9ti
vectori care afecteaza sanatatea publica. §i punctul 3, un lucru care la noi
se face pujin, dar se poate face mai bine de aici Tncolo, sunt acele
campanii de preven jie prin care populajie poate contribui 9i ea la
diminuarea acestor factori. va dau un exemplu, la nivel de management
al populajiei de 9obolani. La nivelul asociajiilor de locatari sa da mancare
la diverse cu animalu+e din jurul blocului. Asta este o principala sursa de

(
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hrana pentru 9obolani, lumea nu realizeaza ca atunci cand dau de
mancare la pisici practic cresc populajii de 9obolani Tn jurul blocului. in
Paris de exemplu 9i nu numai Ia Paris, in Chicago de exemplu, exista
campanii Tn care se restricjioneaza populajia in a da mancare anirnalujelor
din jurul blocului. Chiar Parisul cheltuie9te un milion de euro in campanii
de promovare. Nu zic ca trebuie sa cheltuim astfel de SLime, Tnsa o
campanie de informare a populajiei 9i de prevenTie ar avea un efect foarte
benefic, pe langa tratamentele pe care le facem noi. Genul acesta de
campanii se fac cu DSP, INSP 9i Cantacuzino. Practic aceasta colaborare
institujionala fluidizeaza aceste puncte pe care le-am menjionat. Nu 9tiu
daca v-am raspuns la Tntrebarea dumneavoastra.

(

Doamna consilier Raiciu Anca Daniela
Eu cunosc domeniul pentru ca am colaborari cu cei de la

Cantacuzino, sigur pe alte subiecte nu pe partea de epidemiologie.
Banuiesc ca metodele sunt validate 9i a9a cum aTi spus 9i dumneavoastra,
dar am vrut eu sa ma lamuresc mai mult. Exista posibilitatea contabilizarii
sau monitorizarii numarului de !anjari, capu9e 9i alte...numarul acestora.

Domnul Ciprian Bolos – Director Executiv ADIDDD
Astazi se face cu un sistem capcana Tn care sunt monitorizate

manual. Se numara !anjarii Tnainte 9i dupa tratament. Asta face parte din
procedura de monitorizare astazi, Tnsa exista echipamente, tot un proiect
european, foarte de9tept, dezvoltat acum doi ani de zile pe zona de
cercetare si dezvoltare Tn care au dezvoltat un sistem automat, este un.. .
electronic care se pune sub un sacule1 9i practic se numara !anjarii 9i se
poate identif ica 9i sexul acestora. Proiectul de care va vorbearn, cu
Institutul Cantacuzino, practic completeaza foarte mult ce facem noi. Noi
avem ca responsabilitate zona de monitorizare 9i implementare, implicit
combatere, iar la Cantacuzino exista cercetare 9i dezvoltare, ei fiind cei
care analizeaza acesti subiecti. Genul asta de colaborare exista, dar este
foarte...a9 spune la nivel personal. La feI ca 9i dumneavoastra, Ti cunosc
foarte bine pe cei de la Cantacuzino 9i putem raspunde prompt. Avem la
materialele ata9ate propunerile de hotarare, acceptul acestora Tn scris
pentru semnarea acestui protocol.

(

Doamna consilier Raiciu Anca Daniela
Muljumesc frumos pentru raspuns.



Domnul presedinte Tomescu Horia
Doamna consilier, sa va raspuns Ia a doua Tntrebare. Am observat

ca proiectul depus de dumneavoastra miercuri pe 23 martie a fost trimis
catre Direc jia de Investi Iii 9i catre DATJ 9i nu are raport de specialitate Tn
momentul de faji. Din acest motiv nu a putut sa intre in dezbaterea acestei
corr)isii.

Doamna consilier Raiciu Anca Daniela
Motivul pentru care nu are raportul.. .

Domnul presedinte Tomescu Horia
Poate sa ne spuna cineva de la Investi Iii?

(

Doamna consilier Raiciu Anca Daniela
Poate pana la 9edin}a ne va da un raspuns, sau pana la finalizarea

cornisiei. Domnul pre9edinte pute{i solicita sa ne dea 9i noua un raspuns
pana la terminarea comisiei?

Domnul presedinte Tomescu Horia
intre timp, sa supunem la vot proiectul acesta de hotarare.

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

Trecem la urrnatorul proiect. Proiect de hotarare pentru
modificarea Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucure9ti
nr. 106/28.05.2015 privind transmiterea imobilului – teren situat Tn
Strada N.D. Cocea nr. 78 - 82, sector 5 din administrarea
Administratiei Cimitirelor si Crematoriilor Umane Tn administrarea
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti - Direcjia Investijii. sa
a9teptam un raspuns de la Direcjia de Investi Iii.

(

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina
As avea ni§te Tntrebari catre dumnealor. Daca ar veni, ar fi foarte

bine. A9 putea sa va intreb 9i pe dumneavoastra domnule pre9edinte
avand Tn vedere ca aveji in subordine partea de sanatate a Municipiului
Bucure9ti 9i spitalele municipalitalii, a9 putea sa va Tntreb 9i pe
dumneavoastra, sa va pun o mica Tntrebare cu toate ca nu exista Tn

raportul comun 9i ASSMB sau poate Direcjia Investijii fiind direcjie suport,
daca puteji sa spLIneji in mare despre ce spital este vorba. Spital
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multifuncjional 9i spa Iii adiacente. Daca ne puteji spune ce spital aveji in
vedere a se construi?

Domnul presedinte Tomescu Horia
Este un amendament pe care primarul general I-a facut la buget. A9a

a aparut acest proiect pe lista de investi Iii a Municipiului Bucure9ti. Daca
ma Tntrebaji despre oportunitatea lui, TI consider un proiect oportun. Din
punctul meu de vedere un sfert din acest ora9 sufera foarte mult din cauza
lipsei unitalilor sanitare cu paturi. Daca ne uitam Tn sudul Bucure9tiului,
deci tot ce este mai jos de raul Dambovija avem un singur cluster de
spitale Tn sectorul 4 care porne9te de la Spitalul sfantul loan, Bagdasar
Arseni, Spitalul Marie Curie, apoi Tn sectorul 5 avem cateva spitale de
monospecialitate 9i avem singurul spital generalist care este chiar pe firul
Dambovi jei 9i anume este cunoscut de bucure9teni ca Spitalul Municipal.
Deci, practic sectorul 5 9i sectorul 6, care reprezinta un sfert din acest
ora9, de9i platesc acelea9i impozite 9i taxe ca cetajenii din sectorul 1 9i 2
sau aproape acelea9i impozite 9i taxe, nu au acelea9i oportunitali de a fi
trataji 9i nu au acelea9i oportunita Ti de a le fi asigurate tratamente de
urgenji, deoarece principala camera de garda a Sectorului 5 9i 6 este
reprezentata de Spitalul Municipal. Nepunand la socoteala nici
dezvoltarile urbane foarte mari din zona Ro9u, Bragadiru, Magurele, care
9i ele se varsa tot aici. Din punct de vedere al oportunitalii, faptul de a
construi o unitate sanitara cu paturi Tn sudul Bucure9tiului, mi se pare o
oportunitate foarte relevanla 9i foarte urgenta.

(

(

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina
va reamintesc ca sectorul 6 tocmai T9i construie9te un spital. Este

foarte bine. cat mai multe spitale, numai ca 9ti li foarte bine ca regulile sunt
altele. Nu poli sa faci un spital daca nu ai o strategie de construire a
spitalelor 9i strategia se face Tmpreuna cu Ministerul sanata Iii. De
asemenea, avem 9i Spitalul Metropolitan pe care I-am preluat 9i 9tiu ca
doriti cu ardoare sa iI continuati.

Pana la momentul Tn care e9ti hotarat sa construie9ti un spital, sunt
alte etape premergatoare. A9 vrea sa Tntreb Directia Investitii, este clar ca
discujiile nu au mers Tn direcjia pe care mi-a9 fi imaginat-o adica direct
discujii cu speciali9ti Tn dorneniul medical. Momentul cand faci un spital Tji
trebuie sa discuji cu speciali9tii, sa ai in cap macar o idee. Spuneji-i
doamnei Hristu sa ne faca 9i noua, va rog sa se Tnregistreze. Doamna
Hristu sa ne spuna de ce nu a binevoit sa vina la comisie 9i de asemenea,
a9 vrea sa se Tnregistreze urmatoarele 'intrebari pentru doamna Hristu:
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Exista o documentajie de urbanism aprobata sau un studiu din care
sa reiasa ca suprafaja respectiva se preteaza pentru un spital? §tim ca
destinajia se stabile9te printr-un certificat de urbanism care ne spune daca
acolo se poate construi un spital. sa ne puna la dispozijie aceste
documente. Asta este Tntrebarea mea. §i bineTnjeles partea medicala, sa
ne spuna Tn principiu care este numarul de paturi sau care sunt
perspectivele din punct de vedere medical, numar de paturi, secjii 9i a9a
mai departe. Dar Tntai partea de documenta jie, Tnceputul acestui proiect.
Documentajia despre care v-am vorbit mai devrerne.

Domnul consilier Socolovici Razvan Mihai
Din cate §tiu eu, deocamdata este vorba de a transfera terenul care

in momentul acesta este Tn administrarea Administratiei Cimitirelor catre
Direc jia de Investijii pentru a face un studiu de fezabilitate 9i toli pa9ii
premergatori pana acolo. Urmare studiilor care sunt facute, se va identifica
9i cu ele vom primi raspunsul la toate Tntrebarile pe care le-a pus doamna
Comanici.

(

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina
inainte sa aprob un studiu, trebuie sa 9tiu documenta Iia, certificatul

de urbanism. Se preteaza pe acel teren construirea unui spital? De ce sa
TI transfer daca nu se preteaza? Vrem sa vedem certificatul de urbanism
9i toata documenta Tia respectiva Tn ceea ce prive9te terenul. vad ca este
un raportul comun 9i este semnat 9i de Direc jia de Patrimoniu care
probabil semneaza ca terenul respectiv este Tn domeniu public, in
patrimoniul nostru. Dar intrebarea mea este urmatoarea: exista o
documentatie de urbanism? Probabil exista pentru blocuri sociale sau.. .
se preteaza domnule consitier pe acest teren acest spital 9i dupa aia
intram Tn cealalta parte.

(

Domnul consilier Socolovici Razvan Mihai
in momentul acesta terenul este la Administratia Cimitirelor si sub

nicio forma nu vor construi blocuri sociale decat daca Ie fac la doi metri
sub pamant. Scuzaji pentru gluma macabra.

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina
Eu votez proiectul 9i TI transfer la municipalitate Tn Consiliul General

9i scrie clar pentru obiectiv realizare spital. Se poate construi, exista un
certificat de urbanism, s-a discutat, se poate construi? Puteam sa-I trecem
fara sa spunem pentru ca acolo se poate construi altceva. Pe mine asta
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ma intereseaza. Exista o documentajie de urbanism aprobata sau un
studiu din care sa reiasa ca pe suprafaja respectiva se preteaza un astfQl
de spital? Se poate? Asta este Tntrebarea mea. Muljumesc. Atat am vrut.

Domnul consilier Deaconescu catalin lonut
A9 dori sa intervin. Este foarte surprinzator ca odata cu venirea

primaverii, doamna Comanici, probabil s-a uitat pe procesele verbale din
rezultate Tn urma sedintelor din mandatul trecut. A Tnvatat niste lucruri de
la PNL 9i USR. Tntreaba despre numarul de paturi, Tntreaba despre
specializari, Tntreaba despre multe alte lucruri premergatoare unei decizii
de a construi un spital, lucru absolut corect, Tnsa Tntreb 2017, 2018 cand
era a9a o avalan9a 9i o erup jie totala 9i la Prirnaria Capitalei 9i la primaria
de sector toata lumea facea spitale, mai Tntreba doamna Comanici ceva?(

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina
Da

Domnul consilier Deaconescu catalin lonut
Ma uit acum pe procesele verbale, tocmai am deschis din ianuarie

2018 si nu vad sa fi luat dumneavoastra cuvantul.. .

Doamna consilier Raiciu Anca Daniela
Dansa nu era consilier general.

Domnul consilier Deaconescu catalin lonut
Dumneavoastra PSD-ul. Hai sa facem transferul ca deocamdata

este un transfer, lasati oamenii aceia sa faca studiile si vom vedea daca
se poate face spital, cat de mare, cat de frumos 9i cate secjii sa aiba.

(

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina
Eu v-am spus Tn mare. Pe mine ma intereseaza sa votez proiectul

acesta. Exista vreo documentatie de urbanism, certificat, care sa Tmi
spuna ca se preteaza acel teren pentru un spital? Daca va uitaji in spate,
cand noi am Tnceput construcjia metropolitanului care se pare ca este ok,
TI prelua Ii, TI votaji, au fost ni9te studii Tnainte sa intram cu proiectul 9i cu
bugetul. Duceji-va in spate sau ruga li colegii dumneavoastra de la USR
care sunt la ASSMB sau la Investitii doamna aceasta cum o cheama, sa
va scoata dosarele alea, sunt tone de dosare cu arhitecji, cu speciali9ti,
cu urbani9ti. Tntai am vazut ca se poate 9i abia dupa aia am intrat Tn logica
lucrurilor 9i pentru legalitate domnule consilier general.
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Domnul consilier Deaconescu catalin lonut
Nu intram Tn polemica. Ati venit cu transferul 9i cu solicitarea de la

Guvern de a ne da restul de teren, jumatate din terenul din Pipera iar
studiul respectiv a fost gata doi ani mai tarziu. Haideji ca nu discutam
acurn. Discutam cand va fi prima 9edin@ fizic.

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina
Chiar daca aveji dreptate, pai ce faceji? Faceji ca noi?

Doamna consilier Raiciu Anca Daniela
Noi tot timpul am Tntrebat Tn comisie.

(

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina
Faceji ca noi? Pai daca noi am gre9it 9i nu am facut nimic, pai

dumneavoastra acum ce faceti? Aratati-ne dumneavoastra cum se face
Deci domnul Deaconescu, am avut dreptate, mi-ati dat dreptate. Aratati
durnneavoastra cum se lucreaza legal, transparent, a9a cum 9tili
dumneavoastra. Prea ne-ati comentat si nu ati votat nimic. Eu vreau sa
iau lectii. Deci documentatia de urbanism. Multumesc.

Domnul presedinte Tomescu Horia
Muljumesc. Daca mai sunt intewen Iii de la colegi. sa supunem la

vot acest proiect, va rog.

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina
Ma scuza Ii. Dornnule pre9edinte sa va asigura li ca Tntrebarile pe

care i le-am adresat eu doamnei Hristu sunt notate Tn procesul verbal 9i
poate ne 9i raspunde pana la 9edin ja de Consiliu General ca poate sunt 9i
votam proiectul. Da? Muljumesc mult de tot.

(

Domnul presedinte Tomescu Horia
Multumim si noi.

Domnul consilier Deaconescu catalin lonut
Sunt “pentru”.

Domnul pre9edinte Tomescu Horia
Cu 6 voturi pentru, 2 Tmpotriva 9i 4 abjineri, proiectul are aviz

favorabil
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Urmatorul proiect. Proiect de hotarare privind schimbarea
destinatiei imobilului cu numarul cadastral 241795-C6 situat Tn Parcul
Bazilescu, aparjinand domeniului public al Municipiului Bucure9ti,
aflat Tn administrarea Consiliului Local Sector 1, in vederea
dezvoltarii unor servicii sociale. Exista Tntrebari sau amendamente la
proiect? Muljumesc putem sa supunem la vot proiect.

Cu 8 voturi pentru, 2 Tmpotriva 9i 2 abjineri, proiectul are aviz
favorabil.

Doamna consilier Raiciu Anca Daniela
Tnainte de a-i pune Tntrebarea colega mea sa ne dea raspunsul 9i la

proiectul acela de care am Tntrebat inijial, de ce nu are raport de
specialitate. Mul}urnesc.(

Domnul presedinte Tomescu Horia
Exista un proiect depus miercuri de catre consilierii PSD. Doamna

consilier va Tntreaba de ce nu are 'inca raport de specialitate acel proiect
pe care dan9ii l-au propus pentru ordinea de zi a 9edin jei extraordinare.

Doamna consilier Raiciu Anca Daniela
Daca vreji, TI mai citesc inca o data ca poate e mai bine. Proiect de

hotarare privind Tmputernicirea expresa Consiliul Local al Sectorului 4 sa
hotarasca, cu privire la asocierea Sectorului 4 al Municipiului Bucure9ti cu
Spitalul Clinic de Psihiatrie “Profesor Doctor Alexandru Obregia" 91

Institutul National de Neurologic si Boli Neurovasculare pentru finanjarea
9i realizarea Tn comun de investi Iii in scopul dezvoltarii infrastructurii
sanitare din sectorul 4. Multumesc.

(

Domnul presedinte Tomescu Horia
Nu are raport de specialitate, nu putem sa-I punem Tn dezbatere.

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina
Poate nu este la comisia noastra 9i o fi la comisie de patrimoniu sau

investitii. la verificati.

Domnul Cristea Paul Cristian – Sef serviciu Directia Investitii

Cel mai probabil la patrimoniu, daca ma gandesc bine.
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Doamna consilier Raiciu Anca Daniela
vazand ca este vorba de domeniul medical, de aceea am Tntrebat

Am zis ca poate trebuie sa fie implicata 9i Comisia de sanatate.
Durnneavoastra daca aveji inforrnajia corecta, poate ne spuneli 9i noua,
chiar daca e Comisia de sanatate.

Domnul Cristea Paul Cristian – Sef serviciu Directia Investitii

In ceea ce prive9te acest proiect, nu.

Domnul presedinte Tomescu Horia
Probabil ca timpul a fost prea scurt 9i nu au putut sa realizeze inca

raportul de specialitate. Acesta cred ca este cel mai apropiat raspuns de
adevar.(-

Doamna consilier Raiciu Anca Daniela
Muljumesc domnule pre9edinte. A9teptam raspunsul de la

dumnealui, dar in fine, poate pana pe 30 vom gasi un raspuns. Muljumesc.

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina
Cine a venit de la Directia Investitii?

Domnul Cristea Paul Cristian – Sef serviciu Directia Investitii
Paul Cristea.

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina
Doamna director Hristu nu este la sewiciu, nu?

(

Domnul Cristea Paul Cristian – Sef serviciu Directia Investitii
injeleg ca astazi nu este.

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina
A9 fi vrut sa vina dumneaei ca pe dumneavoastra doar va Tntreb 9i

daca nu 9tili, va rog sa ii transmiteji sau pana la 9edinja de Consiliu
General sa-mi 9i raspundeji. ’intrebarea mea era urmatoarea: daca exista
o documentajie de urbanism aprobata sau un studiu din care sa reiasa ca
suprafaja respectiva se preteaza pentru un spital, adica daca exista un
certificat de urbanism sa 9tim daca pe terenul respectiv putem construi un
spital. Nu Tntreb de unde.

11



I

(

Domnul Cristea Paul Cristian – Sef serviciu Directia Investitii

in momentul de faR nu 9tiu sa va raspund Ia.. .

Doamna consilier Comanici Ancuta Sorina
Nu va mai Tntreb cum aji ajuns la acest proiect sa realizaji un spital

fara sa vorbi li cu ASSMB-ul, nu 9ti Ii dumneavoastra sa-mi raspunde Ii, deci
raspunsul meu Tl a9tept pana la 9edinja de consiliu sau Tnaintea 9edinjei
de consiliu. Atata vreau sa vi Tntreb. Multumesc.

Domnul presedinte Tomescu Horia
sa trecem la proiectul urmator. Proiect de hotarare privind

Tmputernicirea expresa a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotarT
cu privire la cooperarea dintre Sectorul 4 al Municipiului Bucure9ti 9i
Federatia Romana de Judo, in vederea finantarii 9i realizarii Tn comun
a competijiilor sportive: “Cupa Europeana de Judo pentru Cadeji U18
Bucure9ti, 04 – 11 mai 2022“, “Campionatele Europene din perioada
27.06.2022 – 04.07.2022“ 9i “Campionatele Mondiale din perioada
22.07.2022 - 08.08.2022“. Daca exista Tntrebari din partea colegilor sau
arnendamente. Muljumesc. Supunem la vot, va rog.

Cu 11 voturi pentru, 0 Tmpotriva 9i 1 abtinere, proiectul are aviz
favorabil.

(

§i ultimul proiect de ordinea de zi. Proiect de hotirare privind
aprobarea Contractului de comodat Tncheiat Tntre Direcjia Generala
de Asisten@ Sociala a Municipiului Bucure9ti 9i S.C. BOB
DEVELOPMENT S.R.L., in vederea cazarii refugiajilor din Ucraina.
Aici va pot spune eu. Este o firma care a venit catre noi sa ne ofere acest
spajiu in mod gratuit 9i daca veji gasi oportun acest proiect Tmpreuna cu
DGASMB vom amenaja acest spajiu. IntenTia mea este sa cream 9i un
spajiu gen gradini@ sau 9coala unde sa gasim solujii de a oferi acest
spa liu unor profesori din Ucraina, unor doamne profesoare, pentru ca
dupa cum 9ti Ti mai mult doamne au reu9it sa pIece din zona frontului 9i sa
asiguram copiilor ucraineni un mediu Tn care sa poata sa evolueze pe
perioada Tn care sunt gazduiji de ora9ul nostru. Daca aveji Tntrebari sau
amendamente, va rog. Putem sa supunem la vot.

Cu 12 voturi pentru, 0 Tmpotriva 9i 0 abjineri, proiectul a primit aviz
favorabil

(
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va muljumesc mult, stima li colegi. Ne revedem la 9edinla de
consiliu. O dupa amiaza frumoasa. La revedere.

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,
Tomescu Horia

SECRETAR

Moraru Adrian Flavius
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