al şedinţei ordinare din data de 29.10.2015
Dl Secretar: Bună seara, doamnelor şi domnilor consilieri. Vă rugăm să
luaţi loc în sală. Putem începe şedinţa Consiliului Local de astăzi 29.10.2015. Vom
începe cu prezenţa.
Al Tawayah Angelica

PREZENT

Anton Cristian Ioan

PREZENT

Butacu Simona Valentina

PREZENT

Buznicea Cristinel

PREZENT

Bordei Niculaie

PREZENT

Catrina Eugen George

PREZENT

Dumitraşcu Cristian

PREZENT

Eftimie Cristinel

PREZENT

Enache Adrian Nicolae

PREZENT

Gaspar Florentina

PREZENT

Gheorghe Iulian

PREZENT

Iacob Emanuel

PREZENT

Iacobescu Valeria

PREZENT

Moisă Constantin

PREZENT

Neacşu Ioana Mihaela

PREZENT

Nicolescu Daniela

PREZENT

Niculae Roxana Nicoleta

PREZENT

Orhei Oliviu Lucian

PREZENT

Petrea Gabriel

PREZENT

Petrescu Conona

PREZENT

Puşcaş Ionel

PREZENT

Simion Adrian

PREZENT
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Stan Robert

PREZENT

Stan Sorin Cristian

ABSENT MOTIVAT

Surulescu Aurelia

PREZENT

Tănăsuică Ion

PREZENT

Tulugea Danil

PREZENT

Dl Stan Sorin Cristian are învoire, este plecat din ţară. Din prezenţă reiese
că sunt prezenţi 26 de consilieri din 27.
Dacă tot suntem la punctul de aprobări, să aprobăm şi procesul verbal al
şedinţei din data de 24.09.2015. Este completată cu absolut tot ce înseamnă proces
verbal, prezenţă.
Este cineva împotrivă? Se abţine cineva? Deci, cu 26 de voturi, procesul
verbal al şedinţei din 24.09.2015 a fost adoptat. Dau cuvântul d-lui preşedinte de
şedinţă.
Dl Tulugea: Stimaţi colegi, bună seara. Astăzi, conform dispoziţiei
nr. 2521 din 23.10.2015 a Primarului Sectorului 6, are loc şedinţa ordinară a
Consiliului Local Sector 6. De la început vreau să vă informez că şedinţa
întruneşte toate prevederile legale. Avem, conform Legii nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională, adresa de la societatea civilă prin care ne înştiinţează că
nu s-au înregistrat propuneri, sugestii sau recomandări la ordinea de zi.
Convocarea şedinţei a fost anunţată public prin ziarul Libertatea de sâmbătă,
24.10.2015 şi Evenimentul Zilei din data de 29.10.2015. Ordinea de zi propusă
pentru şedinţa de astăzi este cea pe care dvs. aţi luat-o la cunoştinţă şi pe care vă
rog să-mi permiteţi să nu îi mai dau citire. Dacă sunt propuneri la completarea
ordinii de zi sau discuţii înainte de a intra în ordinea de zi.
Dl Viceprimar: Dl preşedinte, dacă îmi daţi voie, avem două proiecte
de hotărâre suplimentare pentru ordinea de zi, două P.U.D.-uri şi vă rog să le
adăugaţi unde doriţi pe ordinea de zi. Un P.U.D. din B-dul Uverturii nr. 145 A şi
P.U.D. din Strada Ametistului nr. 11.
Dl Tulugea: Am înţeles. Intră la punctele 12 şi 13, devenind 14
Întrebări şi interpelări. Dacă mai sunt discuţii? Dl Eftimie.
Dl Eftimie: Dl preşedinte, aşa cum am promis în şedinţa din
septembrie, că voi iniţia un proiect de hotărâre privind gama de contracte asociere,
concesionare, reconstrucţie, modernizare pentru pieţele şi complexele
agroalimentare existente pe raza Sectorului 6, aşa cum am promis, am dat fiecărui
coleg din consiliu câte o Expunere de motive. Dragi colegi, ce m-a determinat ca
să demarez acest proiect, pentru că, aşa cum vedeţi de aproape 20 de ani există o
gestionare proastă sau mai bine spus extraordinar de proastă a pieţelor
agroalimentare din Sectorul 6. Mai mult decât atât, uşurinţa încheierii acestor
contracte pe sume derizorii şi pentru că aşa cum am detaliat în Expunerea de
motive, o să vedeţi acolo contracte care sunt încheiate cam după timpul fostului
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primar, răposatului primar Vrăbiescu, cu 2000 de dolari, 2000 de euro. Vreau să vă
spun că numai la un magazin din Piaţa Gorjului există chirie care se ia de 2500 de
euro, unde sunt 300, aproximativ 360 de tarabe care se închiriază cu 8 milioane pe
lună. Ce facem noi, stimaţi colegi, Consiliul Local al Sectorului 6, în contractele
acestea în asociere cum s-a mai dat şi Piaţa Drumul Taberei 2 pe 4000 de euro sau
5000 de euro sau Chilia Veche pe 6000? Rolul nostru oare este acela de a da în
asociere unor domni care nu fac altceva decât rod şi se îmbogăţesc, când aceşti
bani ar trebui să fie exploataţi de către acest serviciu public, Administraţia Pieţelor
şi să putem să facem alte obiective pentru locuitorii Sectorului 6? Toate aceste
surse imense de venituri, aşa cum spuneam, se duc în buzunarele unor domni.
Consider că Administraţia Pieţelor, nu de acum, dar cred că a venit timpul să
punem punct ca Administraţia Pieţelor să mai încheie contracte de asociere şi în
acest sens, dl preşedinte vă supun proiectul şi v-aş ruga, cu rugămintea să-l citiţi în
faţa colegilor şi fiecare coleg, în funcţie de situaţia, atât emoţională, cât şi pentru
zecile de mii de oameni care ne-au trimis în Consiliu să decidă. Eu, unul, voi
decide ca acest proiect să fie aprobat şi să punem punct tuturor ilegalităţilor care se
comit în Sectorul 6, nu mai mult, dacă ştiţi foarte bine ce se întâmplă la Piaţa
Gorjului şi Piaţa Veteranilor unde s-au construit. Deşi, P.U.D.-ul se încearcă să
intre în câteva luni, s-au construit nişte magazine, din punctul meu de vedere ilegal
pe domeniul public, pentru nişte domni care le închiriază şi câştigă zeci de mii de
euro pe lună. Nu cumva este momentul să punem punct acestor ilegalităţi? Vă
mulţumesc.
Dl Tulugea: Da, dl consilier, vă mulţumesc. Dacă consideraţi că este
necesar ca să dau citire celor prezentate de dl consilier Eftimie, el vrea să vi le
prezint în sinteză. „Proiect de hotărâre privind încheierea contractelor de
parteneriat public/privat, precum şi a contractelor de asociere şi/sau contractelor de
concesiune pentru reconstrucţia, modernizarea şi administrarea pieţelor şi
complexelor agroalimentare existente, precum şi pentru construcţia de noi pieţe şi
complexe agroalimentare aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6 al
municipiului Bucureşti”.
“În temeiul hotărârii ...”, aici este baza legală „Hotărăşte: Art. 1: Încheierea de
către Administraţia Pieţelor Sector 6 a contractelor de parteneriat public/privat,
precum şi a contractelor de asociere şi/sau contractelor de concesiune pentru
reconstrucţia, modernizarea şi administrarea pieţelor şi complexelor
agroalimentare existente, precum şi pentru construcţia de noi pieţe şi complexe
agroalimentare de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6 al municipiului
Bucureşti se vor face numai cu aprobarea Consiliului Local Sector 6." De fapt, asta
este esenţa.
Art. 2. Contractele de concesiune şi asociere încheiate până la data intrării în
vigoare a prezentei hotărâri vor fi analizate de o comisie numită şi aprobată de
Consiliul Local Sector 6.
Art. 3. Comisia va analiza şi controla modul cum au fost respectate
prevederile legale referitoare la concesiune şi asociere, modul cum s-au desfăşurat
licitaţiile şi cum s-au derulat contractele pe perioada scursă de la încheierea lor şi
până la data controlului.
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Art. 4. În termen de 90 de zile de la data prezentei, comisia va face
propuneri de hotărâri către Consiliul Local Sector 6 pentru înlăturarea eventualelor
deficienţe, inclusiv anularea contractelor de concesiune şi asociere încheiate fără
respectarea prevederilor legale în vigoare.
Art. 5. Prezenta hotărâre abrogă H.C.L. Sector 6 nr. 72/2003 privind
delegarea competenţelor Consiliului Local Sector 6 transmise prin H.C.G.M.B. nr.
51/2003 către Administraţia Pieţelor, Târgurilor, Bazarelor şi Oboarelor Sector 6."
Aşa era denumirea la momentul respectiv.
Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Pieţelor Sector 6 vor duce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor.
(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, prin grija
Secretarului Sectorului 6”.
Văd că dl consilier a depus aici şi un tabel către Consiliul Local Sector 6.
"Noi, comercianţii din Piaţa Gorjului, primind informaţia că locaţia urmează să fie
reamenajată şi scoasă la licitaţie pentru parteneriat public/privat, vă rugăm să
analizaţi şi să hotărâţi ca aceasta să rămână în administraţia Administraţiei Pieţelor
Sector 6. Solicităm acest lucru deoarece, din experienţa celor 25 de ani trecuţi,
taxele pe care noi le-am plătit au fost mult mai mari decât cele percepute prin
H.C.L. Sector 6, ducând, implicit, la mărirea preţurilor de vânzare a produselor”.
Tabelul nominal cu comercianţii, semnături olograf, scris de mână în număr de 43
de persoane.
Deci, acesta este proiectul pe care dl consilier l-a propus. În ceea ce mă
priveşte, eu, Expunerea de motive o semnez alături de dl consilier. Pe asta o
semnez în prezenţa dvs., dl Viceprimar, pentru că ştiu foarte bine ce se întâmplă pe
teritoriul pieţelor şi chiar nu pot să stau deoparte.
Dl Anton: Putem să mai punem câteva întrebări referitoare la
proiectul acesta?
Dl Tulugea: Ce Referat de specialitate? Păi este iniţiativa consiliului,
nu trebuie Referat de specialitate.
Dl Anton: D-le preşedinte, pot să mai pun câteva întrebări referitoare
la proiect?
Dl Tulugea: Da.
Dl Anton: Din această comisie.
Dl Tulugea: Deci, ca să scurtăm timpul… Da, vă rog.
Dl Anton: Referitor la această comisie de care aţi spus. Cine va face
parte din această comisie?
Dl Tulugea: Cine propune consiliul.
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Dl Anton: Din membrii consiliului sau…?
Dl Tulugea: Normal, din membrii consiliului, dar, dacă îmi cereţi
mie o părere eu aş solicita şi Taxele şi Impozitele să nominalizeze un reprezentant
şi Direcţia Economică.
Dl Anton: Acolo sunt multe aspecte tehnice destul de mult şi nu ştiu
dacă consilierii pot avea abilităţi în sensul acesta pentru lucrurile acestea, pentru
contractele respective, să le analizeze şi dosare de achiziţii…
Dl Tulugea: Aici nu îmi cereţi mie să fac propuneri că nu am să fac.
Dl Eftimie: D-le preşedinte, dacă îmi permiteţi.
Dl Tulugea: Da, d-le consilier.
Dl Eftimie: Deci, nu puteam în proiectul de hotărâre să fac o detaliere
a comisiei, asta voiam să o fac când se va dezbate proiectul pentru că trebuie
făcută o comisie mixtă, inclusiv un reprezentant al Direcţiei Juridice cu
reprezentanţi ai Consiliului Local, al Direcţiei Economice, ca să putem analiza
modul, legalitatea, inclusiv un reprezentant de la Direcţia Arhitectului Şef, ca să ne
spună şi nouă legalitatea şi cum au fost emise autorizaţiile pe domeniul public fără
a exista un P.U.D. în prealabil.
Dl Tulugea: Da, dl consilier. Dl consilier Buznicea.
Dl Buznicea: Mulţumesc frumos. D-le preşedinte, părerea mea este
că punem puţin carul înaintea boilor. În momentul de faţă ar trebui votat dacă
suntem de acord să punem pe ordinea de zi proiectul şi să discutăm atunci când îi
vine rândul. Am început să discutăm un proiect care nici măcar nu ştim dacă va
intra pe ordinea de zi.
Dl Tulugea: Asta am vrut să vă propun.
Dl Buznicea: Eu ce pot să vă spun este următorul lucru. În ceea ce
mă priveşte voi semna alături de dvs. Expunerea de motive pentru că mi se pare
absolut firescă şi binevenită propunerea, numai că mi se pare puţin devreme de
discutat, ar trebui negociat câţi membri să aibă comisia, sunt multe chestiuni care
trebuiesc respectate. Asta nu înseamnă că propunerea nu este una bună şi repet o
voi semna alături de dvs..
Dl Tulugea: Deci, ca să putem să o băgăm pe ordinea de zi ne mai
trebuiesc 5 semnături. Luăm pauză 5 minute, cine doreşte să semneze iniţiativa o
semnează, dacă nu, nu va intra pe ordinea de zi. Îl vom depune la secretariatul
tehnic, va rămâne în dezbatere, dar el este luat în evidenţa discuţiilor consiliului.
Da, d-na consilier?
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D-na Gaspar: Părerea mea este că ar trebui, nu aşa în 5 minute de
pauză, ar trebui pus acolo pe dezbatere publică, văzut. După ce vedem, după aceea
putem să semnăm, 5, poate vom fi toţi 27, dar este normal ca acest lucru…, este
prea grăbită toată această poveste şi nu cred că…
Dl Tulugea: D-na consilier, este iniţiativa consiliului, nu trebuie pus
în dezbatere publică, consiliul doreşte să ia hotărârea X…
D-na Gaspar: În condiţiile acestea, atunci consiliul să fie înştiinţat,
nu în momentul în care începe şedinţa.
Dl Tulugea: În momentul în care Consiliul Local Sector 6 a delegat
Administraţia Pieţelor ca să execute toate aceste operaţiuni, să ştiţi că nu a fost
supusă în dezbatere publică, pentru că asta este o bucătărie absolut internă. Cum
i-am dat dreptul atunci fără dezbatere publică, aşa îi luăm dreptul acum, temporar,
până vedem despre ce este vorba.
PAUZĂ 5 MINUTE
Dl Secretar: Doamnelor şi domnilor haideţi să începem şedinţa. În
continuare dl Stan Sorin Cristian conform învoirii…, deci suntem 26 de consilieri
prezenţi din 27 aleşi. Dau cuvântul d-lui preşedinte de şedinţă.
Dl Tulugea: Stimaţi colegi, mergem mai departe. Proiectele propuse
de dl Viceprimar, cele două P.U.D.-uri, Bd. Uverturii 145A. Cine este de acord să
intre pe ordinea de zi? Este împotrivă cineva? Se abţine cineva? În unanimitate
proiectul a fost introdus pe ordinea de zi la punctul 12, cu 26 de voturi.
La punctul 13 am propus P.U.D. Str. Ametistului nr. 11, locuinţe colective,
635 m.p. Împotrivă? Se abţine cineva? Deci, cu 26 de voturi, P.U.D.-ul a fost
introdus pe ordinea de zi.
Proiectul propus de dl Eftimie, dar, l-a luat tehnicul să-l multiplice şi nu-i
mai ştiu titlul. Expunerea de motive a fost semnată de 7 consilieri. Proiect de
hotărâre privind încheierea contractelor de parteneriat public/privat, precum şi a
contractelor de asociere şi/sau contractelor de concesiune pentru reconstrucţia,
modernizarea şi administrarea pieţelor şi complexelor agroalimentare existente,
precum şi pentru construcţia de noi pieţe şi complexe agroalimentare aflate pe
raza administraţie-teritoriale a Sectorului 6 al municipiului Bucureşti. Cine este
de acord să intre pe ordinea de zi? Tehnicul, număraţi.
D-na Niculae: Nu votez la acest...
Dl Tulugea: Da, aşa este. Aveţi dreptate. Tehnicul, număraţi.
Biroul Tehnic: Să ţină mâinile sus, ca să pot număra. D-na Gaspar
votaţi?
D-na Gaspar: Nu.
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Biroul Tehnic: Dl Puşcaş, nu votaţi?
Dl Puşcaş: Nu.
Biroul Tehnic: Dl Orhei, nu votaţi?
Dl Orhei: Nu.
Dl Biroul Tehnic: Dl Viceprimar, votaţi?
Dl Viceprimar: Nu.
Biroul Tehnic: 15.
Dl Tulugea: Voturi împotrivă? Abţineri? 1 vot (dl Orhei). Cu 15
voturi proiectul de hotărâre a intrat pe ordinea de zi. 15 din 26.
D-na Gaspar: 15 şi cu 7 nu fac 26.
Biroul Tehnic: Cred că nu am numărat bine pentru că au lăsat
mâinile jos.
D-na Nicolescu: Mai numărăm o dată.
Dl Tulugea: Voturi pentru?
Dl Viceprimar: Mă puneţi şi pe mine.
Biroul Tehnic: 20 voturi pentru.
Dl Tulugea: Deci, cu 20 voturi pentru proiectul a intrat pe ordinea de
zi. Vă mulţumesc. Ordinea de zi să o votăm în ansamblu, proiectul îl punem
înainte de P.U.D.-uri la nr. 7.
Ordinea de zi propusă şi completată în ansamblu. Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri? O abţinere.
Biroul Tehnic: D-na Niculae Roxana nu votează deloc.
Dl Tulugea: Da, d-na Roxana Niculae nu votează şi nu participă…
Ce, nu votează deloc ordinea de zi în ansamblu?
Dl Viceprimar: Nu vrea.
Dl Tulugea: Deci, un vot împotrivă (d-na Niculae) şi o abţinere a
d-lui Orhei. De ce este in incompatibilitate dl Orhei?
Dl Eftimie: Este preşedintele comisiei şi din cauza aceasta.
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Dl Tulugea: Deci, ordinea de zi fiind aprobată trecem la dezbaterea
proiectelor.
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de
venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti.
Discuţii? Amendamente? Nu sunt? Vă rog, dl Tănăsuică.
Dl Tănăsuică: Propun introducerea unui nou obiectiv în lista de
investiţii la A.D.P.D.U Sector 6 în vederea achiziţionării unui autoturism necesar
pentru desfăşurarea activităţilor în teren. În acest sens trebuie majorat bugetul
Consiliului Local cu suma de 100 mii lei la Capitolul 67.02 articolul 71.01.02 şi
diminuat la articolul 20.01.30..
Dl Tulugea: Da, dl Director Manolache. Aţi reţinut amendamentul?
Dl Manolache: Da.
Dl Tulugea: Punct de vedere?
Dl Manolache: Se poate executa.
Dl Tulugea: Se poate suplimenta? Este ok?
Dl Manolache: Da.
Dl Tulugea: Ok. Mai sunt amendamente? Dacă nu sunt, supun
votului dvs. articolul 1. “Se aprobă Bugetul local de venituri şi cheltuieli al
Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2015 în sumă de 910.240 mii lei”
plus amendamentul.
Dl Moisă: Amendamentul trebuie supus la vot.
Dl Tulugea: Da, îmi cer scuze. Supun votului dvs. amendamentul.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Cu 3 abţineri (d-na Niculae, d-na
Nicolescu, dl Buznicea) şi 23 de voturi pentru articolul 1 a fost aprobat. Înseamnă
că şi valoarea totală a bugetului se va modifica d-le director, nu?
Dl Manolache: Nu.
Dl Tulugea: Este ok. Deci suma de 910.240 mii lei la cheltuieli şi în
sumă de 901.776 mii lei la venituri, conform Anexei 1. Supun votului dvs. Anexa.
Cine este împotrivă? Abţineri? O abţinere (d-na Niculae). Cu 25 de voturi pentru şi
o abţinere, Anexa a fost aprobată împreună cu formularele 11.01 şi Anexele 2.1,
1A, 1B.
Art. 2. Se aprobă Bugetul creditelor interne al Sectorului 6 al Municipiului
Bucureşti pe anul 2015, în sumă de 35.433 mii lei credite interne, conform Anexei
nr. II ce cuprinde Formularul 11/04 cu Anexa 2, anexă ce face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
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Cine este împotrivă? Abţineri? O abţinere (d-na Niculae). Cu 25 de voturi
pentru şi o abţinere, articolul a fost aprobat.
Art. 3. Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile al Sectorului 6
al Municipiului Bucureşti pe anul 2015, în sumă de 8.444 mii lei, atât la venituri,
cât şi la cheltuieli, conform Anexei nr. III ce cuprinde Formularul 11/05 cu Anexa
2, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Voturi împotrivă? Abţineri? Una (d-na Niculae). Cu 25 de voturi pentru şi o
abţinere, articolul a fost aprobat.
Hotărârea în ansamblu. Voturi împotrivă? Abţineri? Una (d-na Niculae). Cu
25 de voturi pentru şi o abţinere hotărârea, a fost aprobată.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor
publice pentru anul 2016 pentru Subdiviziunea Administrativ-Teritorială Sector 6
al Municipiului Bucureşti.
Hotărârea, dvs. aţi citit-o. Sunt discuţii, amendamente? Nu. Supun votului
dvs. hotărârea în ansamblu. Cine este împotrivă? Abţineri? În unanimitate, cu 26
de voturi, hotărârea a fost adoptată.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine şi siguranţă
publică al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6.
Discuţii? Vă rog, dl Bordei.
Dl Bordei: D-le preşedinte de şedinţă, am citit şi eu acest proiect, am
dat curs, care însumează cam 22 de pagini, am văzut că scopul acestui proiect este
tocmai pentru a da siguranţă şi securitate cetăţeanului obişnuit. Sigur, până acum,
dăţile trecute, am ridicat mâna în mod disciplinat şi am aprobat suplimentarea
numărului angajaţilor Poliţiei Locale, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare,
normele de hrană şi chiar o sumă importantă de bani pentru a dota Poliţia Locală
cu aparatura necesară pentru a putea supraveghea mai bine activitatea infracţională
din sector. Toate bune şi frumoase, avem 410 angajaţi, dar la capitolul rezultate ne
situăm nesatisfăcător pe toate liniile: infracţionalitate, criminalitate, sigur şi la
contravenţii. Penru mine este o surpriză să constat că, 410 angajaţi raportează pe
2014, un singur caz de flagrant, infracţiune. În condiţiile astea, mă gândesc, sigur
că rolul şi rostul Poliţiei Locale în condiţiile când se constată că ei sunt cu
rezultate zero. Chiar nu-mi explic ce se întâmplă cu activitatea Poliţiei Locale...
Dl Tulugea: Putem să exemplificăm cu ceva? Rămânem la
generalităţi şi nu e...
Dl Bordei: Păi da, concret. De pildă, pe toată perioada 2014, au avut
un singur caz. Fenomenul infracţionalităţii, al criminalităţii este în creştere cu 6%
la criminalitate faţă de anul trecut. Acum, pe bună dreptate, eu de pildă, pot să mai
am eu siguranţă, să se justifice activitatea, investiţia pe care noi, toţi contribuabilii
sectorului 6, o investim, cred eu, după mine, că va trebui să vină cu un alt plan, în
care să vină şi cu nişte măsuri în perspectivă, de eficientizare, ca să zic aşa, în
general, a activităţii, acolo unde sunt, ca de pildă, strada Constructorilor şi zona
Crângaşi este pe primul loc la toate capitolele deficienţei, infracţionalitate,
criminalitate, ş.a.m.d., trebuie făcut ceva, nu ştiu, trebuie să se găsească o soluţie.
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Dl Tulugea: Da, acum, iertaţi-mă, nu vreau să vă întrerup, dar vedeţi
dvs., dânşii au venit şi au supus dezbaterii şi dezbaterii publice, că a fost publicat
pe site-ul Primăriei şi al Consiliului acest plan. Eu sincer vă spun, nu l-am citit că
nu mă pricep, dacă mă pricepeam, sigur îmi băgam nasul.
Dl Bordei: Nu e vorba de pricepere, d-le preşedinte, nici eu nu mă
pricep.
Dl Tulugea: Da, dar, eu vă spun motivul pentru care nu l-am citit, dar
dacă aţi spus că l-aţi citit, ideal şi corect era să venim cu nişte amendamente, să
spuneţi să completăm, dar, d-le Director, vă rog, un punct de vedere vis-a-vis de
cele prezentate de dl consilier.
Dl Marinescu: Combaterea criminalităţii şi a infracţionalităţii sunt
deziderate pe care ni le dorim cu toţii şi sunt deziderate care sunt urmărite în mod
special de Poliţia Naţională. Acum n-aş vrea să cred că dl consilier constată că şi
Poliţia Naţională trebuie desfiinţată că nu sunt îndeplinite aceste condiţii, dar pot
să vă spun că ieri am făcut bilanţul pe 2014 în cadrul şedinţei A.T.O.P.,
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, autoritate în cadrul căreia participă şi
Directorul General, dl Voicu al Direcţiei Generale al Poliţiei Naţionale, participă
Viceprimarul Primăriei Generale, participă consilieri din cadrul..., deci, toată
autoritatea, inclusiv Prefectul şi Subprefectul ca reprezentant al autorităţii în
teritoriu şi toată activitatea noastră a fost considerată ca fiind una pozitivă. De aici
încolo, noi suntem deschişi oricum, la orice fel de dezbatere pentru îmbunătăţirea
activităţii. Mulţumesc foarte mult.
Dl Bordei: Da, d-le preşedinte, dar dl Director sau cine este dl care a
dat răspunsul, nici pe departe nu m-am referit la activitatea Poliţiei Naţionale, aici
noi analizăm activitatea Poliţiei Locale şi pentru mine sunt semne de întrebare, atât
timp cât dumnealor îmi dau mie scris negru pe alb cum stau lucrurile şi că sunt cu
aceşti coeficienţi care stau atât de slab în infracţionalitate, în criminalitate ş.a.m.d..
Este un semn de întrebare, dânşii nici pe departe n-aş vrea, dar pe lângă Poliţia
Naţională, Jandarmeria, firesc mi se părea ca să aducă un plus de eficienţă
cetăţeanului.
Dl Tulugea: Da, am înţeles. Eu, cel puţin, am înţeles că sunt
nemulţumiri şi cu certitudine vor fi...
Dl Bordei: Haideţi să vă spun ceva concret. Data trecută am spus că,
în Calea Crângaşi 20-22, acolo sunt lucruri care sunt semnalate de administrator,
nici până astăzi nu a trecut nimeni pe acolo ca să intervieveze.
Dl Tulugea: Dl consilier, haideţi să rămânem la întrebări şi
interpelări să discutăm problemele astea care sunt punctuale.
Dl Bordei: Am înţeles.
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Dl Tulugea: Dl consilier Eftimie.
Dl Eftimie: D-le preşedinte, stimaţi colegi, aici se pune în dezbatere
aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă. Nu se pune în dezbatere bilanţul
Direcţiei Generale de Poliţie Locală a Sectorului 6, facem două confuzii diferite.
Deci, haideţi să lăsăm planul, este un Plan de Ordine şi Siguranţă Publică la
nivelul Sectorului 6, nu este vinovat dl Director General Marinescu că la nivelul
ţării, până la ora actuală, nu s-a unificat structura de ordine publică şi circulaţie,
cea de la nivel naţional cu cea locală. Când se va unifica, atunci putem să tragem o
concluzie concretă şi corectă asupra Poliţiei de ordine şi siguranţă publică. Cât
avem două poliţii paralele, ordine publică la nivel naţional şi circulaţie şi la nivel
local, mi se pare că sunt două sfere care se calcă una pe alta, dar haideţi să nu ne
băgăm în două căi diferite, aici este vorba de un plan, care e un plan care se aprobă
pentru anul 2016, nu este vorba de un bilanţ. Vă mulţumesc.
Dl Tulugea: Am înţeles şi vă mulţumesc pentru completare. Mai sunt
discuţii, amendamente? Dacă nu, supun votului dvs. hotărârea în ansamblu. Cine
este împotrivă? Abţineri? O abţinere. Cu 25 de voturi pentru şi o abţinere,
proiectul a...
Biroul Tehnic: Sunt 24 în sală acum. Nu este în sală dl Viceprimar şi
dl Tănăsuică.
Dl Tulugea: Deci, cu 23 de voturi pentru şi cu o abţinere (dl Bordei),
proiectul a fost adoptat.
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector
6 nr. 117 din data de 24.09.2015 privind aprobarea derulării şi finanţării în anul
şcolar 2015 – 2016 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a
proiectului “Şcoală după şcoală” desfăşurat de către Administraţia Şcolilor
Sector 6 în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sector 6.
Discuţii? Vă rog, d-na consilier.
D-na Gaspar: La articolul 3 dorim o modificare şi anume, ultima
frază, „suma maximă alocată nu poate depăşi în lunile de desfăşurare a
programului 5% din fondul de salarii...”.
Dl Tulugea: La care articol?
D-na Gaspar: La articolul 3.
Dl Tulugea: 3?
D-na Gaspar: Da.
Dl Tulugea: Păi nu, articolul 3 zice: „Primarul şi Adimistraţia
Şcolilor duc la îndeplinire”.
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Biroul Tehnic: La anexă sau în altă parte?
D-na Gaspar: Ce am primit de la Administraţia Şcolilor, am în braţe,
aici.
Dl Tulugea: Nu avem în faţă aceeaşi hârtie. Sunt în anexe probabil.
Noi discutăm...
D-na Gaspar: Nu, nu, nu, este articol de hotărâre. A existat în
hotărârea veche. Da, „restul prevederilor hotărârii Consiliului Local Sector 6
nr. 117/24.09.2015 rămân neschimbate”. Tocmai asta este problema, că nu rămân
neschimbate pentru că...
Dl Tulugea: Faceţi amendamentul.
D-na Gaspar: Introducerea unui nou articol.
Biroul Tehnic: În articolul 1 se modifică articolul 4, eventual mai
punem un articol că se modifică articolul 3.
D-na Gaspar: Da, deci, se modifică articolul 3 şi articolul 4.
Dl Tulugea: Păi, aici nu are niciun articol 4.
D-na Gaspar: Păi nu, are articol 4 hotărârea 117.
Dl Tulugea: Aşa. Bun. Păi facem articolul 2 la prezenta hotărâre în
care spuneţi dvs. „se modifică articolul din aia, în aşa”, dar scrieţi-o pe hârtie şi o
daţi la Biroul Tehnic.
D-na Gaspar: Da şi o citesc în forma în care trebuie să treacă?
Dl Tulugea: Da.
D-na Gaspar: Deci, „Consiliul Local Sector 6 prin Administraţia
Şcolilor Sector 6 va asigura plata resursei umane implicată în proiectul „Şcoală
după Şcoală”. Categoriile de resurse umane ce pot fi retribuite sunt prevăzute în
art. 13 din Ordinul Ministrului Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului cu nr.
5349/2011 privind metodologia de Organizare a programului „Şcoală după
Şcoală”. Suma maximă alocată nu poate depăşi în lunile de desfăşurare a
programului, 5% din fondul de salarii al unităţilor de învăţământ preuniversitar de
stat din Sectorul 6 implicate în program”. Aceasta este forma pe care o... .
Dl Tulugea: Am înţeles. O daţi în scris la Biroul Tehnic să facă
modificarea.
D-na Gaspar: Da.
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Dl Tulugea: Mai sunt discuţii? Dacă nu, supun votului dvs. hotărârea
în ansamblu. Împotrivă? Un vot împotrivă. Abţineri? Deci, cu douăzeci şi...
Biroul Tehnic: 23.
D-na Gaspar: Amendamentul l-aţi supus la vot?
Dl Tulugea: A, da. Amendamentul propus de d-na consilier. Cine
este împotrivă? Cine se abţine? Cine este pentru? Deci, în unanimitate 24, da?
Biroul Tehnic: Pentru amendament sunt 25 că a venit şi dl
Viceprimar.
Dl Tulugea: Deci, 25, da? Cu 25 de voturi, amendamentul a fost
adoptat.
Hotărârea în ansamblu. Cine se abţine? Cine este împotrivă? Un vot
împotrivă (d-na Petrescu). Deci, 24 de voturi pentru şi unul împotrivă, hotărârea
este adoptată.
Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul
acestora pentru semestrul I an şcolar 2015 – 2016 pentru elevii cuprinşi în
învăţământul preuniversitar de stat din unităţile de învăţământ preuniversitar de
stat din Sectorul 6.
Discuţii? Dacă nu sunt discuţii, supun votului dvs. hotărârea în ansamblu.
Voturi împotrivă? Abţineri? În unanimitate, 25 de voturi, hotărârea a fost adoptată.
Biroul Tehnic: S-a abţinut d-na Niculae. Deci, 24 de voturi.
Dl Tulugea: La burse? Deci cu o abţinere şi 24 de voturi hotărârea a
fost adoptată.
Trecem la punctul 7, proiectul propus de dl consilier Eftimie pe care vi-l
mai citesc…
Dl Eftimie: Dacă îmi permiteţi.
Dl Tulugea: Vă rog.
Dl Eftimie: În calitate de iniţiator am şi dreptul să fac raportul de
specialitate, pentru că niciodată conducerea Administraţiei Pieţelor nu va face un
raport.
Dl Tulugea: Da. Deci raportul de specialitate, bine, dvs. sunteţi şi
membru al Comisiei de specialitate al Consiliului.
Dl Eftimie: Da.
Dl Tulugea: Proiectul de hotărâre. Articolul 1. “Încheierea de către
Administraţia Pieţelor Sector 6 a contractelor de parteneriat public/privat, precum
şi a contractelor de asociere şi/sau contractelor de concesiune pentru reconstrucţia,
modernizarea şi administrarea pieţelor şi complexelor agroalimentare existente,
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precum şi pentru construcţia de noi pieţe şi complexe agroalimentare de pe raza
administrativ-teritorială a Sectorului 6 al municipiului Bucureşti se vor face numai
cu aprobarea Consiliului Local Sector 6”.
Discuţii?
Dl Puşcaş: Dl preşedinte, dacă se poate. Mă bucur că există iniţiative
care privesc interesul cetăţeanului şi o bună reglementare a unor lucruri care se
desfăşoară în sector, inclusiv în domeniul Administraţiei Pieţelor, dar Expunerea
aceasta de motive şi proiectul de hotărâre intră aşa fără să avem timp să ne uităm,
să vedem despre ce este vorba. Prin urmare noi grupul P.N.L. am hotărât să ne
abţinem de la acest vot.
Dl Tulugea: Dl Buznicea este liderul de grup.
Dl Puşcaş: Este de acord.
Dl Tulugea: Dl Buznicea.
Dl Puşcaş: Vă mulţumesc. Deci, noi ne abţinem.
Dl Viceprimar: Grupul P.N.L are nevoie de consultări, aşa că haide
să le dăm măcar 2 minute.
Dl Tulugea: 5 minute, hai, maxim.
PAUZĂ
Dl Tulugea: Deci, suntem…, am rămas la articolul 1. Discuţii? Nu
sunt discuţii. Supun votului dvs.. Voturi pentru? Tehnicul, vă rog să număraţi.
Dl Secretar: 10 voturi.
Dl Tulugea: Votul pentru, mâinile sus.
Biroul Tehnic: Votaţi dl Orhei?
Dl Orhei: Nu.
Dl Tulugea: Câte sunt?
Biroul Tehnic: 11. Dvs. nu aţi votat.
Dl Tulugea: Eu sunt în incompatibilitate, mă abţin.
Biroul Tehnic: De la vot?
Dl Secretar: De la dezbateri şi de la vot.
Dl Tulugea: Da, de la vot. De la dezbateri nu pot să mă abţin că sunt
preşedinte de şedinţă, trebuie să…, n-am cum. Voturi împotrivă?
Dl Secretar: 7 voturi împotrivă (dl Dumitraşcu, d-na Gaspar, dl
Puşcaş, dl Simion, d-na Petrescu, dl Stan R., dl Orhei).
Dl Tulugea: Doriţi cu nominalizare? Nu. Câte?
Page 14 of 17

Biroul Tehnic: 7.
Dl Tulugea: Abţineri?
Dl Secretar: 4 (dl Anton, dl Buznicea, dl Enache, d-na Nicolescu).
Dl Tulugea: Eu din motive, am spus, de incompatibilitate nu votez,
aşa este mai corect. Nu votez. Din totalul de voturi mai scădeţi unul.
Biroul Tehnic: Lipseşte şi d-na Niculae.
Dl Moisă: Şi d-na Neacşu.
Biroul Tehnic: Deci 24 minus dvs. dacă nu votaţi, 23.
Dl Tulugea: Dl Viceprimar.
Dl Viceprimar: Aici, m-aţi numărat, vreţi să mă număraţi de două
ori? Nu se poate, nu suntem la Parlament.
Dl Tulugea: Nu vă simt suflarea aici.
Dl Viceprimar: Nu vă obişnuiţi cu mine în dreapta că…
Dl Tulugea: 22. Deci câte voturi au fost pentru? Repetaţi. 11 voturi
pentru, 7 împotrivă...
Biroul Tehnic: 4 abţineri.
Dl Tulugea: 4 abţineri. 11, 15, deci proiectul a căzut. Serviciul
Tehnic, vă rog să-l luaţi, să-l depuneţi la arhivă. Trecem la P.U.D.-uri.
Dl Moisă: Din câţi prezenţi?
Dl Viceprimar: La revedere.
Dl Secretar: Din 24.
Dl Eftimie: Dl Preşedinte, câţi suntem în sală la ora actuală?
Dl Secretar: Acum 23.
Dl Eftimie: Câţi suntem în sală? Să ne numărăm,că au plecat colegi.
Dl Tulugea: 23.
Dl Secretar: Cu dl Viceprimar care a ieşit acum 24.
Biroul Tehnic: Cineva nu a votat.
Dl Tulugea: 24. Deci, au fost…
Dl Secretar: Trebuiau 12 voturi.
Dl Eftimie: 7 şi cu 4 parcă fac 11.
Dl Secretar: Ei sunt prezenţi se abţin de la dezbateri şi vot. E altceva.
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Biroul Tehnic: Care ei?
Dl Secretar: Cei doi, d-na Niculae şi dl Tulugea.
D-na Nicolescu: Păi d-na Niculae nu mai este în sală.
Dl Secretar: Nu mai este în sală. Dl Tulugea, el participă că este
preşedinte de şedinţă.
Dl Tulugea: Normal, nici eu nu trebuia să fiu în sală dar fiind
preşedinte de şedinţă, deci…. Nu este bine, dar…
Trecem la P.U.D.uri.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu –
“Strada Alizeului nr. 2”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de
locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 401 mp., proprietate privată
persoană fizică.
Discuţii? Dacă nu sunt discuţii, supun votului dvs.. Cine este împotrivă?
Abţineri? În unanimitate, P.U.D.-ul a trecut.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu –
“Strada Petuniei nr. 16”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de
locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 385 mp., proprietate privată
persoană juridică.
Cine este împotrivă? Abţineri? În unanimitate, P.U.D.-ul a trecut.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu –
“Strada Preciziei nr. 34B”, Sector 6, pentru construire hale cu funcţiunea de
depozitare pe un teren în suprafaţă de 31.578 m.p., proprietate privată persoană
fizică.
Discuţii? Nu sunt. Voturi împotrivă? Abţineri? În unanimitate, P.U.D.-ul a
trecut.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu –
“Bulevardul Timişoara nr. 98”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiune
mixtă pe un teren în suprafaţă de 25.056 m.p., proprietate privată persoană
juridică.
Voturi împotrivă? Abţineri? În unanimitate, P.U.D.-ul a trecut.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu –
“Strada Valea Oltului nr. 93-99”, Sector 6, pentru construire staţie carburanţi pe
un teren în suprafaţă de 3.279 m.p., proprietate privată persoane fizice.
Abţineri? Împotrivă? În unanimitate, P.U.D.-ul a trecut.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –
“B-dul Uverturii nr. 145A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de
locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 300 m.p., proprietate privată
persoană fizică.
Voturi împotrivă? Abţineri? În unanimitate, P.U.D.-ul a trecut.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada
Ametistului nr. 11”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe
colective pe un teren în suprafaţă de 635 m.p., proprietate privată persoană fizică.
Voturi împotrivă? Abţineri? În unanimitate, P.U.D.-ul a trecut.
Întrebări şi interpelări. Dacă nu sunt, vă doresc o seară frumoasă.
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Dl Eftimie: Aş vrea, în primul rând, să mulţumesc stimaţilor colegi
care au votat acest proiect. Mă abţin să fac referiri cu privire la colegii care nu au
fost de acord, deşi, în prima fază au fost de acord 20 de colegi. Unii au ieşit din
sală, mă rog, dar timpul, reţineţi ce vă spun, timpul, ne va oferi şi ne va demonstra
contrariul, iar cei care au votat le mulţumesc, iar pentru cei care nu au votat s-ar
putea să fie răspunzători cândva. Vă mulţumesc.
Dl Tulugea: Şi eu vă mulţumesc. În mare măsură sunt de acord cu
dvs., dar vom vedea ce urmează. O seară frumoasă.
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