al şedinţei extraordinare din data de 10.05.2007
Dl Secretar: Face prezenţa: sunt 11 consilieri prezenţi.
D-na Nedelcu: Doresc să se consemneze că alianţa P.S.D.-P.N.L. încearcă
ca prin absenţa din acest consiliu să pice două proiecte foarte importante.
Dl Primar: D-na Nedelcu vă mulţumesc, acelaşi lucru vroiam să spun şi
eu. Constatăm că şedinţa nu poate avea loc. Doresc să mulţumesc celor care au venit să
explice nu numai importanţa, ci şi necesitatea unor proiecte care veneau în folosul
comunităţii noastre. Îl avem alături de noi pe dl Marian Maimuţ, care doreşte să ne
explice proiectul privind solicitarea acordării împuternicirii exprese a C.G.M.B. pentru
cooperarea cu persoane juridice române în vederea construirii unui spital. Doriţi?
Dl Popescu C.: Eu zic că expunerea s-o facă dânsul în cadrul consiliului
legal constituit.
Dl Primar: Dacă doreşte cineva şi astăzi, e foarte bine. Într-adevăr,
adnotarea d-nei Nedelcu este clară, alianţa P.N.L.-P.S.D. nu duce la nimic bun şi sper
ca în cealaltă şedinţă să putem să lucrăm.
Dl Tulugea: D-le Primar, eu vroiam să fac o propunere vis-a-vis de
situaţia care s-a creat în momentul de faţă şi să vă rog să daţi dispoziţie Serviciului
Mass-Media. Imaginea Primăriei să se facă publică, pentru că această şedinţă de
consiliu nu s-a putut ţine, având în ordinea de zi nişte proiecte extrem de importante
pentru locuitorii Sectorului 6, datorită faptului că „tovarăşii” n-au binevoit să participe.
Dl Primar: D-le Maimuţ, haideţi, pentru cine doreşte să vă spuneţi punctul
de vedere. Cine vrea poate să plece, cine vrea să asculte ... Cred că apariţia unui spital
pe teritoriul administrativ al sectorului este foarte important. În sfârşit, după trei ani de
zile de când tot muncesc, vreau să mulţumesc şi Directorilor de la Şcoala 205 şi Liceul
Mircea Eliade.
Dl Maimuţ: Bună ziua doamnelor şi domnilor consilieri prezenţi! Vă
mulţumesc pentru că-mi acordaţi şansa de a vorbi în faţa dvs. şi v-aş ruga foarte mult
dacă se poate, la o altă şedinţă de consiliu să se înţeleagă că acesta este un proiect foarte
bun pentru comunitatea locală şi pentru toţi cei din Bucureşti. Se vor creea multe locuri
de muncă având în vedere că este vorba de un spital universitar, de rangul Spitalului
Municipal din Sectorul 5. Acest spital va fi sprijinit de unele universităţi din afara ţării
şi dorim foarte mult să-l construim. Dacă se doresc datele tehnice le vom împărţi
membrilor comisiilor.
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Dl Primar: Spuneţi câteva cuvinte despre spital, cine sunt participanţii...
Dl Maimuţ: Ne-am gândit la câteva clinici, cele care sunt recunoscute
într-un Spital Universitar, dar în acelaşi timp dorim să avem prima secţie în care se vor
ocupa de celule „stern”, inclusiv operaţiile care au loc în alte state în acest moment.
Consider că acest lucru este de cea mai mare importanţă, chiar pentru ţară. La noi, în
plan universitar există un grup foarte important de cercetători, mai toţi directorii de
spitale din capitală şi din ţară predau cursuri la această universitate. Sperăm să
rezolvăm această problemă.
D-na Voiculescu M.: Ce fonduri se vor folosi?
Dl Maimuţ: Fondurile noastre private. Sunt fonduri atrase, fonduri ale
universităţii, de la Titu Maiorescu şi fonduri chiar din afara graniţelor ţării. Sunt
universităţi cum ar fi Oxford, cu care noi suntem parteneri şi care doresc o colaborare
cu noi, de fapt cercetare.
Dl Primar: Ce doctori sprijină acest proiect?
Dl Maimuţ: Toţi profesorii universitari, dl. Doctor Firică..., directorii din
spitalele mari din ţară.
Dl Primar: Vă spun sincer, pe biroul meu mai sunt încă 3 propuneri, 2 din
Austria şi una din Gemania, dar sunt din fonduri private. Am vrut ca primul spital să
apară cu participare românească majoritară, şi nu oricum ci de la vârful medicinii
româneşti. Dacă nici asta nu vrem să facem, înseamnă că este gravă problema. Adică
ducem lupta politică până la maxim. Sincer, îmi pare rău! Vă muţumesc încă o dată
celor care au venit. Pe data de 24 mai reintroducem acest punct pe ordinea de zi.
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