al şedinţei ordinare din data de 10.07.2014
D-na Chichinete face prezenţa: Neacşu Ioana Mihaela este pe drum.
Niculae Roxana...
D-na Nicolescu: Este plecată din ţară.
D-na Chichinete: Absent motivat, da. Din 27 de consilieri în funcţie,
sunt prezenţi 26.
Biroul Tehnic: 25.
D-na Chichinete: Păi, d-na Neacşu întârzie.
Dl Moisă: Deocamdată, sunt 26, da.
D-na Chichinete: Deocamdată.
Biroul Tehnic: 25.
Dl Buznicea: Puneţi-o absentă, vă rog frumos, că reluăm votul, iar.
D-na Chichinete: Atunci suntem 25.
Dl Moisă: 26 suntem.
Biroul Tehnic: 25, fără d-na Niculae şi d-na Neacşu.
D-na Chichinete: Da, 25. Vă propun să supunem la vot procesul
verbal de la şedinţa din 26.06.2014. Cine este pentru? Cine se abţine?
Biroul Tehnic: 8.
D-na Chichinete: 8 abţineri. Şi împotrivă?
Biroul Tehnic: Nu.
D-na Chichinete: Nimeni. Procesul verbal a fost aprobat. Dau
cuvântul d-lui preşedinte.
Dl Moisă: Bună ziua, stimaţi colegi. Prin dispoziţia Primarului
Sectorului 6, nr. 3465/04.07.2014, se convoacă Consiliul Local Sector 6 în şedinţă
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ordinară în data de 10.07.2014, ora 1700 în sala de şedinţe a Primăriei Sectorului
6, situată în Calea Plevnei nr. 147-149, cu următoarea ordine de zi.
Anunţul a fost publicat, conform legii, în două ziare de circulaţie naţională.
Avem procesul verbal al responsabilului pentru relaţia cu societatea civilă în care
se precizează că aceste proiecte au fost postate pe site-ul primăriei pentru
dezbatere publică şi concluzia cu privire la proiectele de hotărâri puse dezbaterii
pentru această şedinţă nu s-au făcut, înregistrat propuneri, sugestii sau
recomandări.
Înainte de a aproba ordinea de zi, având în vedere că în sală avem, în cadrul
publicului, un grup de cetăţeni care au o problemă pe care vor să o supună atenţiei
Consiliului Local şi Primăriei, aş vrea să le precizez, să le mulţumesc pentru
prezenţă, şedinţele sunt publice, aş vrea să le precizez că, în conformitate cu
regulamentul Consiliului Local, orice intervenţie, în afara intervenţiilor
consilierilor locali, a unui grup sau a unei persoane, trebuie făcută prin intermediul
unui consilier local. Aceasta este regula. Având însă în vedere că dânşii au venit,
nu a fost o pregătire prealabilă în care să prezinte această problemă unui consilier
care să îi reprezinte, rog pe cineva, din cadrul acestui grup, ca într-un mod succinct
şi cât se poate de clar, să expună problema pe care vor să o ridice, spunându-le, din
capul locului, că această expunere, această prezentare este înregistrată şi în funcţie
de posibilităţile de rezolvare pe care Primăria Sectorului 6 şi de modul de
colaborare, în astfel de posibilităţi, să vedem, să găsim o soluţie. Vă rog. Cine
prezintă?
Dl Delimart: Bună seara. Mă numesc Delimart Alexei. Sunt
reprezentantul Asociaţiei de Proprietari bloc 1A din strada Lujerului nr. 10.
Dl Moisă: Mai aproape de microfon, vă rog.
Dl Delimart: Bun. Stimaţi consilieri locali şi reprezentanţi ai
Sectorului 6. Ne adresăm dvs., în calitate de locuitori şi proprietari ai imobilului
din strada Lujerului nr. 10, pentru a ne ajuta într-un mod civilizat şi a lămuri
juridic o situaţie pe care noi o credem fără ieşire. De 3 zile, în preajma blocului din
strada Lujerului nr. 10, a fost îngrădit drumul de acces. Adică, există o alee pe care
toţi locuitorii au acces în faţa blocului, exact la faţada blocului, nu în spate. Bun.
Pe acel teren se află garajele proprietarilor şi locuri de parcare plătite la A.D.P.
Sector 6. Pe adresa din strada Lujerului nr. 10, toţi proprietarii au buletine cu
strada Lujerului nr. 10. Pe adresa din strada Lujerului nr. 10 avem locuri de
parcare plătite chiar astăzi, locuri de parcare pe care nu mai putem avea acces
începând de astăzi pentru că, a fost îngrădit accesul. Bun. La blocul din strada
Lujerului nr. 10, bloc 1A nu avem acces, nu poate să aibă acces o salvare sau o
maşină de pompieri sau o maşină mortuară. Pentru asta, ne adresăm dvs. în calitate
de consileri locali să ne sprijiniţi, în sensul de a afla cine este proprietarul acelui
imobil pentru care se face împrejmuirea, să ne sprijiniţi în sensul de a vedea cum
putem suspenda, cel puţin, temporar împrejmuirea cu gard de sârmă a acelui teren
până lămurim noi situaţia în instanţă printr-o ordonanţă prezidenţială sau într-un
fel sau altul juridic, pentru că este clar dacă un titlu de proprietate este o hotărâre
judecătorească şi nu o dispoziţie de primar, nu putem contesta altfel, decât în
instanţă şi chiar dacă ar fi o dispoziţie de primar, tot în instanţă ar trebui să o
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contestăm. Toţi locuitorii şi toţi cei prezenţi din sală locuiesc la adresa din strada
Lujerului nr. 10. Am vrea să ne sprijiniţi într-un fel pentru că, toate actele de
proprietate au fost depuse la Primăria Sectorului 6 când s-a obţinut autorizaţia de
împrejmuire. Sprijiniţi-ne în sensul acesta, altfel nu avem o soluţie şi de fapt, fiind
locuitori ai Sectorului 6 numai dvs. am căzut de cuviinţă că putem să ne adresăm.
Dl Viceprimar: Eu am o întrebare, nu am înţeles. Există o altă cale
de acces către blocul dvs. sau asta este singura?
D-na din sală: Nu, nu, este singura. Este singura cale de acces la noi,
la bloc.
Dl Viceprimar: Să înţeleg că, dacă omul îşi pune gardul acolo, dvs.
nu mai intraţi în bloc.
Dl Delimart: Decât prin spatele blocului.
Dl Viceprimar: Staţi, staţi puţin, 2 secunde. Decât prin spatele
blocului? Deci, există o cale de acces?
D-na din sală: Nu, nu există cale de acces prin spatele blocului care
să ne revină nouă. Deci, nu avem cale de acces.
Dl Viceprimar: Cum adică, care să vă revină dvs.?
D-na din sală: Încă o dată, trebuie să înţelegeţi că, există un drum de
trecere care în acest moment este blocat. Situaţia reală este următoarea: în
momentul în care noi ieşim din bloc, în faţa scării, nu mai am pe unde să trec.
Dl Viceprimar: Doamnă, staţi că nu m-aţi înţeles. Dvs. aveţi o
singură ieşire din bloc, doar pe acolo sau aveţi două ieşiri din bloc şi una dă într-o
parte?
D-na din sală: O singură ieşire. Exact. Este ieşirea principală din
bloc. Este singura ieşire.
Dl Viceprimar: Doamnă, doamnă, eu am întrebat corect. Există mai
multe ieşiri din bloc sau una singură?
Dl Moisă: Şi în faţă şi în spate?
D-na din sală: O singură ieşire.
Dl Viceprimar: Păi văd că d-na din spate spune că sunt două ieşiri.
D-na din sală: Este cea de la ghena de gunoi.
D-na din sală: Este ghena. Aia nu este ieşire.
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Dl Viceprimar: Doamnă, deci, există şi a doua ieşire din bloc, da?
D-na din sală: Este ghena de gunoi acolo.
Dl Moisă: Aia secundară, este ghena.
Dl Viceprimar: Am înţeles. Deci, există două ieşiri.
D-na din sală: Este o ghenă.
D-na din sală: Păi staţi puţin, dvs. ieşiţi pe la ghenă?
Dl Viceprimar: Doamnă, nici un bloc nu are o singură ieşire pentru
că pompierii dau aviz.
Dl Delimart: Este adevărat. Însă ieşirea prin spatele blocului, de asta
am şi zis că sunt două ieşiri, ieşirea prin spatele blocului are o uşă mică de acces
pe unde nu s-ar putea face acces.
D-na din sală: Aia este la ghenă acolo. Da, într-o parte este Lukoil,
vine blocul nostru.
Dl Delimart: Vă mulţumesc pentru atenţie şi sperăm că...
Dl Viceprimar: Să lăsaţi o persoană de contact unde să primiţi
răspunsul.
Dl Delimart: Da, o să lăsăm adresa noastră pentru a primi.
D-na din sală: Rugămintea noastră ar fi, dacă se poate, astăzi, un
reprezentant al primăriei, un domn consilier local, oricine, să vină cineva la faţa
locului să vadă situaţia reală. Deci, situaţia exact la faţa locului. Nu din acte.
Efectiv să vină cineva să vadă cu ochii lui care este situaţia noastră.
Dl Viceprimar: Doamnă, colegul meu de la A.D.P. va veni cu dvs. că
oricum trebuie să rezolve problema cu parcările şi o să vadă şi ce se întâmplă
acolo.
D-na din sală: Ok, vă mulţumim.
D-na din sală: Şi adresa noastră, să ştim la ce adresă locuim.
D-na din sală: Aşa, exact. Şi nouă ni s-a spus că Lujerului nr. 10 nu
există şi nu a existat niciodată.
Dl Viceprimar: Doamnă, vi s-a spus? Ce înseamnă „vi s-a spus”?
Cine v-a spus?
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Dl din sală: De cei care au venit să se dea drept proprietari, au spus
că Lujerului nr.10...
Dl Viceprimar: Şi dvs. credeţi aşa pe oricine care vine?
D-na din sală: De aici, de la primărie ni s-a spus acelaşi lucru.
Dl Viceprimar: Cine doamnă?
D-na din sală: Problema este următoarea: au venit nişte indivizi, au
spus că sunt proprietari ai unui teren în baza unei sentinţe definitive şi irevocabilă
din 2006 şi au început să pună nişte pari şi să împrejmuiască. Noi, până în acest
moment nu am ştiut absolut nimic de acest lucru. Nu poţi să pui în executare o
sentinţă fără un executor judecătoresc. Toate lucrurile acestea ne-am trezit ieri, pur
şi simplu.
Dl Viceprimar: Păi da, dar ştiţi care este problema? La primărie nu
ne ocupăm de aşa ceva, îmi pare rău.
D-na din sală: Bun. Dar la primărie, probabil, că există nişte
documente a celor care au solicitat un aviz de împrejmuire.
Dl Viceprimar: Probabil că da. Există.
D-na din sală: Păi dacă există, noi nu ar fi trebuit să ştim?
Dl Viceprimar: Nu.
D-na din sală: Pe noi nu ne anunţă nimeni? Vine proprietarul şi îşi
pune parul în strada, în blocul meu?
Dl Viceprimar: Dacă instanţa considera că trebuie să vă anunţe, vă
anunţa în timpul procesului şi făcea comunicare către părţi sau către cei care erau
afectaţi.
D-na din sală: Din 2006 şi până în 2014 care a fost situaţia?
Dl Viceprimar: Trebuie să întrebăm în instanţă că aici nu o să aflaţi
niciodată niciun răspuns.
D-na din sală: Dar cine este proprietar de drept? Noi nu ştim cine
este proprietarul acelui teren.
Dl Viceprimar: Cel care a retrocedat. Am înţeles că ieri a fost de la
dvs. preşedintele Asociaţiei de proprietari…
Domn din sală: Păi când se dau aprobările astea nu verifică nimeni,
numai aşa la plesneală?
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Dl Delimart: Deci, noi avem nişte locuri de parcare pentru care am
plătit bani în luna a treia 2014, inclusiv astăzi. Ei l-au îngrădit.
Dl Viceprimar: Bun. Eu am înţeles. Am înţeles, în regulă. O să
primiţi un răspuns. Ce vreau să vă spun, că modalitatea de a comunica cu primăria,
având în vedere că sunteţi toţi locuitori ai aceluiaşi bloc, se face prin preşedintele
Asociaţiei de Proprietari şi nu aşa. De acum încolo, haideţi să stabilim, fie cu
preşedintele Asociaţiei de Proprietari, fie cu un delegat de la dvs. când mai sunt
probleme să discutăm civilizat pentru că, dacă discutăm cu 50 de persoane odată
nu facem nimic şi nici nu rezolvăm nimic, da? Bine, o să primiţi un răspuns. Lăsaţi
o adresă şi o să primiţi un răspuns. Vă mulţumim.
Dl Moisă: Da, o mică completare şi o sugestie. Ca orice acţiune şi
pentru a facilita rezolvarea ei, în primul rând, trebuie să existe şi o solicitare scrisă
şi eu vă sugerez ca, dacă aveţi acum ceva după care a citit dânsul sau mâine, să fie
o solicitare, să fie depusă la Primărie ca să intre în sistemul de registratură, să
ajungă la dl Viceprimar, cu adresa de comunicare, unde se poate face
comunicarea, cu reprezentanţi care vă reprezintă, unul sau 2 reprezentaţi care vă
reprezintă, cu care să se discute, nu să vină fiecare pe rând, domne vreau să ştiu şi
eu ce se întâmplă.
D-na din sală: Situaţia noastră este urgentă.
Dl Moisă: Da, eu v-am spus şi de astăzi. Dacă aveţi scrisoarea puteţi
să o lăsaţi, dacă nu, mâine, aşa vă sugerez.
D-na din sală: S-a depus în 4 iulie.
D-na din sală: Noi am solicitat.
Dl Moisă: Bine, noi, deci, ne vom continua şedinţa. Stimaţi colegi,
dacă vreţi să…
Dl Eftimie: Dl preşedinte, îmi cer scuze că intervin. Aceşti oameni nu
pleacă lămuriţi acasă. Să lase o petiţie? Noi parcă avem nişte organe ale puterii de
stat, da, organe abilitate, avem organe de poliţie locală, avem organe de poliţie
naţionale care ar trebui să vadă acolo la faţa locului, să facă o cercetare, să vedem
a cui este proprietatea. Există un proces verbal încheiat la faţa locului, pentru că
aceşti oameni dacă nu au drum de acces ies prin ghena de gunoi? Ăsta nu este un
răspuns.
Mi se pare că este impardonabil ceea ce le comunicăm cetăţenilor, chiar
dacă în şedinţă trebuia să supuneţi aprobării Consiliului Local ca oamenii să poată
să îşi expună punctul de vedere. Aşa mi se părea corect, da? Iar eu vă promit,
pentru 10 ani, pentru că sunt locuitor al Sectorului 6 din Militari, am să vin
personal să verific această situaţie.
D-na din sală: Vă mulţumim.
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Dl Eftimie: Nu am să o las aşa, că nu mi se pare d-le preşedinte să
dăm cu flit acestor oameni. Să vină cu o sesizare şi probabil că peste 30 de zile,
cum ne spune legea, hai să le comunicăm acestor oameni ce au de făcut. Mi se
părea normal ca dl Viceprimar să suspende această şedinţă şi imediat să trimită o
delegaţie acolo împreună cu aceşti oameni.
D-na Surulescu: D-le preşedinte, haideţi să mergem cu toţi în
Lujerului.
Asociaţia de proprietari: Da, haideţi, vă rugăm.
D-na din sală: Să vă convingeţi la faţa locului că suntem disperaţi.
Dl Moisă: Vă rog frumos, stimaţi invitaţi. Din păcate, aţi avut un
exemplu negativ al unui coleg de-al nostru consilier care primul nu respectă
regulamentul Consiliului Local. Dânsul a fost şi şeful Poliţiei Sectorului 6. Deci,
în această calitate vă poate sprijini, eu v-am spus, în calitate de preşedinte de
şedinţă şi conform regulamentului şi legii, ce urmează să faceţi. Nu v-am dat cu
nici un fel, nu v-am respins, puteam să vă lăsăm până la interpelări, la sfârşitul
şedinţei, dar pentru timpul dvs. şi pentru nervii dvs. v-am dat cuvântul înainte
pentru că, regulamentul şi Legea nr. 215 permit. Am înţeles de acolo, spre
informarea d-lui consilier, de la dvs. că au fost nişte reprezentanţi ai poliţei, nu
ştiu, naţionale sau locale, nu ştiu dacă au făcut proces verbal sau nu. În orice caz,
ca să vă dau un exemplu de similitudine, aţi văzut la televiziuni şi în presă cum se
întâmplă, un revendicator revendică ceva, un imobil, habar nu are ăla care stă în
imobilul respectiv, că el nu este parte, el stă cu chirie acolo, acum primăria este şi
ea în situaţia dvs.. Deci, a avut nişte locuri de parcare deci, un teren pe care l-a
avut în administrare şi acum află şi primăria că o instanţă v-a făcut, a hotărât şi
pentru dvs. şi pentru primărie un lucru care nu este convenabil.
Dl din sală: Primăria ştia de luni…
D-na din sală: Când Primăria a emis un ordin de împrejmuire, un
certificat, care i l-a dat proprietarului, nu a ştiut de toate aceste lucruri?
Dl Viceprimar: Dacă îmi daţi voie 2 minute...
D-na din sală: Nu a ştiut că există o hotărâre definitivă? În baza
acelei hotărâri a dat avizele.
Dl Moisă: Hai să respectăm o disciplină. V-am dat cuvântul, îl
ascultaţi pe cel mai autorizat din această sală, reprezentant al Primăriei, dl
Viceprimar, care vrea să vă sprijine împreună cu tot aparatul Primăriei şi cu
Consiliului Local, dar haide să discutăm civilizat. Vă mulţumesc.
Dl Viceprimar: În primul rând, mi se părea foarte frumos din partea
dvs. să cereţi voie să filmaţi. Aşa este civilizat, aşa era normal. Poate eu nu voiam
să apar pe telefonul dvs. Asta ar fi fost prima rugăminte pentru toată lumea.
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Domnul…, colegul dvs. În al doilea rând, eu, înainte să îmi închei cuvântul, v-am
spus că, colegul meu de la A.D.P. va merge cu dvs. să vadă despre ce este vorba şi
să rezolve problema cu locurile de parcare. Colegul nostru, consilier local, este în
campanie. Normal că vrea să facă mult circ neştiind că noi nu avem…, nu ştiu la
ce candidează, probabil…, noi nu avem atribuţii să suspendăm o hotărâre
judecătorească. Dacă există un proprietar acolo, nu avem dreptul să nu îi dăm
autorizaţie de împrejmuire pentru că este proprietar pe un teren şi dvs., dacă aţi fi
proprietar pe un teren, aveaţi dreptul să vă luaţi autorizaţie de împrejmuire. Haideţi
să găsim cea mai bună soluţie, astfel încât şi dvs. să vă rezolvaţi problema şi nici
noi să comitem ilegalităţi. Aşa că, vă rog frumos să fim civilizaţi, să aşteptăm să
vedem care sunt pârghiile dvs. de a ataca această dispoziţie de retrocedare şi să
încercăm să fim cât se poate de corecţi unii faţă de ceilalţi. Dacă vreţi un heirup
acum să mergem toţi să ne uităm să vedem ce este acolo şi să nu rezolvăm nimic,
credeţi-mă că ne este foarte simplu. Ne deplasăm până acolo, vedem şi totuşi nu se
rezolvă problema. Dvs. ce vreţi, să merg eu acolo sau să vă rezolvaţi problema?
D-na din sală: Nu, noi vrem să ne rezolvăm problema.
Dl Viceprimar: Bun. Dacă vreţi să vă rezolvaţi problema aveţi petiţia
depusă, o să primiţi un răspuns la ea şi după aceea paşii pe care dvs. hotărâţi să îi
faceţi mai departe ţin doar de dvs..
D-na din sală: În cât timp va veni răspunsul?
Dl Viceprimar: Doamnă, vă promit că foarte repede primiţi
răspunsul pentru că, dvs. ca să depuneţi acea ordonanţă prezidenţială de care
spuneaţi, aveţi nevoie de un răspuns cât mai rapid. O să primiţi un răspuns,
conform legii, foarte repede.
Dl Moisă: Vă rog frumos, trebuie să intrăm în ordinea de zi a
şedinţei, cred că lucrurile sunt foarte clare.
Dl din sală: Primăria a dat autorizaţie pentru un gard provizoriu. În
acest moment, în care noi suntem blocaţi cu maşinile, în ţarc…
Dl Moisă: Stimate domn, nu putem rezolva în şedinţă. Nimic nu se
rezolvă într-o şedinţă. Toate lucrurile se rezolvă pe baza unei sesizări, unei
interpelări, unei semnalări de către organele şi organismele din cadrul Primăriei
sau din cadrul instituţiei respective abilitate. Deci, nu putem discuta detalii acum,
aici. Haideţi să ne continuăm şedinţa. V-am ascultat, aveţi toată disponibilitatea
reprezentanţilor Primăriei şi Consiliului Local şi eu îmi exprim încrederea că se va
rezolva problema. Dl consilier lăsaţi, dl consilier Puşcaş să aprobăm ordinea de zi
sau aveţi pe tema asta ceva de spus?
Dl Puşcaş: D-le preşedinte, pentru a rezolva şi a detensiona problema
asta, în seara asta, eu, i-am asigurat pe domnii că o să vin la faţa locului, o să mă
interesez, chiar astăzi am să trec pe acolo, am să încerc să adun cât pot materiale
pentru a căuta, cum aţi spus şi dvs., demersurile legale pe care le pot accesa dânşii
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ca să găsească o cale şi să vedem ce putem face în continuare adică, o vom înainta
Consiliului Local şi să vedem ce se poate face.
Dl Moisă: Da, dl consilier. Vă mulţumesc pentru intervenţie.
Dl Puşcaş: Vă mulţumesc şi eu.
Dl Moisă: Deci, este în acelaşi sens cu ce am precizat noi. Stimaţi
colegi…, da, atunci să îi aşteptăm pe invitaţi să părăsească sala.
Vă anunţ că avem cvorumul complet, nu, 26 de consilieri prezenţi.
Stimaţi colegi, vă supun aprobării ordinea de zi a şedinţei de astăzi aşa cum
a fost publicată. Este cineva împotrivă? Se abţine cineva? Deci, cu 26 de voturi
ordinea de zi a fost adoptată.
Biroul Tehnic: 25 de voturi pentru.
Dl Moisă: 25 de voturi pentru, da?
Biroul Tehnic: Dl Orhei este ieşit din sală.
Dl Moisă: A, dl Orhei este ieşit din sală, da, este bine. Dl Buznicea,
vreţi să interveniţi acum? Vă rog.
Dl Buznicea: Mulţumesc mult, d-le preşedinte. Pentru a pune
lucrurile puţin la punct, am văzut că şi dl Viceprimar a fost deranjat de o atitudine
complet neadecvată vis-a-vis de asta. Ştiu că în şedinţele Consiliului Local exista
un obicei ca preşedintele de şedinţă să chestioneze pe tema existenţei
reprezentanţilor mass-media în sală. Poate că ar trebui să reluăm acest obicei să
ştim dacă avem vreun reprezentant mass-media în sală care să primească aceptul
pentru a filma şi pentru a înregistra. Şedinţele sunt publice, nu este interzis, dar cu
buna ştiinţă a tuturor celor prezenţi. Mulţumesc.
Dl Moisă: Mulţumesc, dl consilier. Aveţi dreptate. Nu a fost vorba de
un reprezentant mass-media, am înţeles că cineva de acolo, dar îmi fac datoria şi
însuşesc sugestia dvs.. Dacă este vreun reprezentant al mass-mediei, aş ruga să se
prezinte şi să ne spuneţi de la ce organ de presă.
D-na Cernat: Ludmila Cernat de la B365.ro.
Dl Moisă: Da, mulţumesc. Având în vedere că ordinea de zi a fost
adoptată, vă rog să fiţi de acord să adoptăm o metodă de lucru, pe care am mai
adoptat-o în şedinţele anterioare, în sensul că, dacă nu sunt discuţii generale să
votăm aceste proiecte de hotărâre în ansamblul lor. Este cineva împotrivă? Se
abţine cineva? Deci, am hotărât această modalitate.
Şi acum trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
menţinerea în vigoare a Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 6 nr.
156/31.10.2013 şi nr. 157/31.10.2013, criteriile conţinute de acestea urmând a fi
aplicabile la întocmirea, pentru anul 2015, a listelor privind ordinea de prioritate
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în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea de locuinţe,
conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2007 şi Legii nr. 114/1996.
Vă precizez că, proiectul de hotărâre are raportul de specialitate al comisiei
de specialitate. Dacă sunt discuţii generale? Vă rog, dl Tulugea.
Dl Tulugea: Dl preşedinte, un exerciţiu, poate că sunt foarte mulţi
colegi care au uitat criteriile respective. Nu ar fi bine să le reîmprospătaţi
memoria?
Dl Moisă: Dl consilier, o iau ca o propunere. Cine este pentru această
propunere să stăm să citim acum cele 50 de pagini de criterii de la acest proiect?
Cine este pentru? Deci, pentru? 4 şi semnatarul propunerii, bănuiesc, nu? Deci, 5
voturi pentru. Cine se abţine? Cine este împotrivă?
Biroul Tehnic: 20 de voturi împotrivă.
Dl Moisă: Deci, bun, cu 20 de voturi împotrivă, sugestia d-lui nu a
fost adoptată. D-na Nicolescu vrea să spună ceva.
D-na Nicolescu: E tardiv, e după vot, am vrut să-i spun colegului că
a avut la dispoziţie să citească hotărârea şi criteriile, nu era nevoie să citim în
şedinţă.
Dl Tulugea: Eu le ştiu.
Dl Moisă: Da, noi, cred că toţi am luat-o ca o şarjă colegială pentru
că dânsul este consilier vechi şi a vrut să mai destindă după momentul de început
al şedinţei.
Deci, în aceste condiţii supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblul
său. Cine este împotrivă? Cine se abţine?
Biroul Tehnic: 25.
Dl Moisă: Deci, cu unanimitatea celor prezenţi cu 25 de voturi
pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Biroul Tehnic: Nu este dl Orhei.
Dl Moisă: La punctul 3 al ordinei de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Fabricii nr. 53”, Sector 6,
pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă colectivă, pe un teren în
suprafaţă de 2024 m.p., proprietate privată persoană fizică.
Discuţii? Dacă nu, este cineva împotrivă? Se abţine cineva? Deci, cu 25 de
voturi pentru şi acest proiect a fost adoptat.
La punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Dâmboviţa nr. 55-57”, Sector 6, pentru
construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 600 m.p.,
proprietate privată persoană fizică.
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Sunt discuţii? Dacă nu, este cineva împotrivă? Se abţine cineva? Deci, cu 25
de voturi pentru, a fost adoptat şi acest proiect de hotărâre.
La punctul 5: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de
Detaliu – “Strada Moineşti nr. 40”, Sector 6, pentru construire imobil cu
funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 280 m.p., proprietate
privată persoană fizică.
Discuţii? Dacă nu sunt, este cineva împotrivă? Se abţine cineva? Deci, cu 25
de voturi pentru a fost adoptat şi acest proiect de hotărâre.
La punctul 6: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de
Detaliu – “Strada Preciziei nr. 16”, Sector 6, pentru construire imobil cu
funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă de 4185 m.p., proprietate privată
persoană juridică/domeniul privat al municipiului Bucureşti.
Dl Arhitect Şef are de făcut o intervenţie.
Dl Bera: Aş vrea să se corecteze. Este o greşeală materială şi în
avizul tehnic şi în hotărâre scrie "pe teren proprietate privată persoană
juridică/domeniul privat al municipiului Bucureşti". Trebuie să rămână doar
"domeniul privat al municipiului Bucureşti".
Dl Moisă: Da. Deci, Serviciul Tehnic să suprime "proprietate privată
persoană juridică" şi rămâne domeniul fără slash.
Dl Bera: Pentru că persoana juridică nu deţine decât construcţia care
se afla pe acel teren.
Dl Moisă: Deci, "domeniul privat al municipiului Bucureşti", da. Aţi
notat d-na Alexe.
Dl Bera: Mulţumesc.
Dl Moisă: În aceste condiţii supun proiectul cu această modificare
făcută de dl Arhitect Şef.
Cine este împotrivă? Se abţine cineva? Deci, cu 25 de voturi pentru, a fost
adoptat şi acest proiect de hotărâre.
Dl Eftimie: D-le preşedinte, aţi adoptat doar rectificarea pe care a
propus-o dl Arhitect, nu şi proiectul în sine.
Dl Moisă: Nu, nu. Am spus d-le consilier că, cu această rectificare,
care este o rectificare materială. Nu. Este o eroare materială, am supus la vot
proiectul incluzând această modificare şi s-a votat în acest fel.
Dl Eftimie: D-le preşedinte, nu ne duceţi în eroare pentru că la
punctul 6 noi aveam de făcut câteva precizări. Deci, dvs. aţi supus doar menţiunea
pe care a făcut-o dl Arhitect Şef.
Dl Moisă: Da, o secundă, am luat notă d-le consilier. Da, dl
Avramescu.
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Dl Avramescu: Mulţumesc. Din ce-aţi spus dvs. a fost destul de clar.
Cu acea rectificare propusă de către dl Arhitect Şef, s-a supus la vot proiectul.
Dl Moisă: Da, aşa, asta i-am spus şi eu d-lui consilier.
Dl Avramescu: Şi cu 26 de voturi pentru, din ce am văzut eu, s-a
adoptat.
Dl Eftimie: D-le preşedinte, dar noi nu suntem de acord pentru că nu
aşa...Haideţi să... Dvs. aţi propus la vot numai acest amendament, nu şi proiectul în
sine.
Dl Moisă: Nu, nu, d-le consilier, dar este înregistrat şi vă voi face
dovada, dacă doriţi, cu înregistrarea. Am spus, cu această îndreptare de eroare
materială, am întrebat, d-na Alexe a luat notă ca să se facă, supun la vot proiectul
în ansamblul său. Ştiu ce am spus, vă rog frumos şi deci, votul a fost regulamentar.
Da, d-le consilier.
Dl Tulugea: D-le preşedinte, pentru că avem antecedente, putem
considera speţa ca o cutumă, haideţi să reluăm dezbaterea proiectului.
Dl Moisă: D-le consilier, deci, am votat, nu văd niciun viciu de
procedură, este înregistrare şi nu...
Dl Tulugea: Aduceţi-vă aminte că acum două săptămâni am stat o
oră şi aţi reluat votul.
Dl Moisă: Păi tocmai, n-aş vrea să mai stăm şi astăzi.
Dl Tulugea: Păi nu, acum vă garantăm că n-o să fie decât câteva
minute.
Dl Moisă: Îmi pare rău, îmi asum această răspundere ca preşedinte de
şedinţă, am supus la vot, s-a votat, îmi pare rău.
Dl Tulugea: Deci, când vă convine e bine, nu?
Dl Moisă: Nu ne convine, nu-mi convine întotdeauna sau îmi
convine, dar în...
Dl Tulugea: De data asta vă convine.
Dl Moisă: Nu, zău că nu...
Dl Tulugea: Păi nu, că acolo e vorba de un teren pe domeniul privat
al municipiului Bucureşti.
Dl Moisă: Da. Stimate coleg, am întrebat, discuţii generale?
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Dl Tulugea: Aţi mers pe repede înainte, haideţi să fim serioşi.
Dl Moisă: Nu, nu, nu, am întrebat, discuţii generale? Dl arhitect a
făcut această precizare.
Dl Tulugea: Nu, n-aţi întrebat, aţi profitat de faptul că a intervenit dl
arhitect general şi gata aţi speculat momentul.
Dl Moisă: Nu d-le Tulugea, de ce-mi faceţi procese de intenţie
degeaba?
Dl Tulugea: Reluaţi votul.
Dl Moisă: Deci, votul rămâne vot şi ne continuăm şedinţa.
Dl Eftimie: D-le preşedinte, atunci vă rugăm să se menţioneze în
procesul verbal, grupul P.P.-D.D. se abţine de la acest proiect şi-şi rezervă dreptul
să atace acest proiect la Prefectură, să sesizeze Primăria Capitalei şi vă promit şi
D.G.A.-ul pentru că aici sunt nişte lacune, sunt nişte lacune în contractul de
superficie mari de tot, ca să nu mai vorbesc de certificatul, de extrasul de la C.F.
unde e din 14.03. şi nu este cel nou şi relaţiile care trebuiau luate de la Primăria
Capitalei.
Dl Moisă: Da, d-le consilier, lucurile se înregistrează, nu suntem nici
D.G.A., nici D.N.A., nu putem să analizăm din aceste puncte de vedere şi pe baza
acestor prevederi, ci pe baza regulamentului, a raportului de specialitate, a textului
şi a avizelor pe care le au aceste proiecte şi aceste proiecte sunt publice, sunt în
dosar, nu vreau să fac proces de intenţie, dacă aveaţi ceva pe tema asta ar fi trebuit
să fie menţionat în raportul de specialitate unde probabil aveaţi acces şi dvs. la
raportul respectiv, dar sigur că vă puteţi adresa cui doriţi dvs. în sensul a ceea ce
aţi spus dvs..
Trecem la puncul 7 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
Planului Urbanistic de Detaliu - "Aleea Valea Viilor nr. 1A x Strada
Romancierilor", Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă pe un teren
în suprafaţă totală de 507 m.p., proprietate privată persoană fizică/domeniul
privat al municipiului Bucurşti.
Discuţii? Deci, nu sunt discuţii, atunci supun votului acest proiect. Cine este
împotrivă? Nimeni. Cine se abţine? Nimeni.
Dl Buznicea: Nu particip la vot.
Dl Moisă: Deci, cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.
La punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
Planului Urbanistic de Detaliu - "Splaiul Independenţei nr. 313", Sector 6, pentru
construire imobil cu funcţiunea centru cercetări pe un teren în suprafaţă de
603.584 m.p., domeniul public al statului.
Discuţii? Dacă nu sunt discuţii, supun proiectul... Aaa, dl Buznicea vă rog
frumos.
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Dl Buznicea: Nu particip la vot.
Dl Moisă: Da, dl Buznicea anunţă că nu participă la vot, deci, este
cineva împotrivă? Se abţine cineva? Deci, fără votul d-lui Buznicea, cu câte
voturi?
Biroul Tehnic: 25.
Dl Moisă: Cu 25 de voturi, proiectul a fost adoptat.
La punctul 9: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de
Detaliu - "B-dul Uverturii nr. 81",Sector 6, pentru construire două imobile cu
funcţiunea de protoierie, birouri şi anexe pe un teren în suprafaţă de 5.774 m.p.,
proprietatea municipiului Bucureşti.
Discuţii? Dl consilier Anton.
Dl Anton: Nu ştiu dacă există cineva care să ne poată răspundă, să ne
dea mai multe detalii din ceea ce se doreşte acolo. Nu discut de P.U.D., P.U.D.-ul
e ok din punct de vedere al realizării lui, dar şi exact ce se întâmplă acolo, poate e
cineva de la direcţia respectiv să ne dea mai multe detalii.
Dl Moisă: D-le Arhitect Şef, aveţi mai multe detalii, respectiv
funcţiunea pe care urmează să o aibă această construcţie?
Dl Bera: Sunt prevăzute. Într-o parte se construieşte o protoierie şi în
cealaltă parte un mic sediu de birouri pentru sindicatul din primărie, din ce ştiu eu.
Dl Moisă: Mulţumesc.
Dl Anton: Era întrebarea, am discutat şi înainte, dar nu avem un
răspuns dacă există, construcţia este din fonduri europene sau din fonduri ale
bugetului local?
Dl Bera: Asta chiar nu ştiu, oricum noi reglementăm urbanistic ceva,
nu înseamnă că trebuie să se şi pună în aplicare, nu ştiu cu ce fonduri.
Dl Anton: Dacă se poate, aş dori să am un răspuns în scris de la
D.G.A.S.P.C., să ne reglementeze.
Dl Moisă: Da, deci, s-a înregistrat şi doriţi să primiţi în şedinţa
următoare, nu, precizarea? Da.
Deci supun la vot acest proiect în ansamblul său. Cine este împotrivă? Se
abţine cineva? Deci cu...
Biroul Tehnic: 3 abţineri.
Dl Moisă: Cu 3 abţineri, vă rog.
Biroul Tehnic: 22 de voturi pentru.
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Dl Moisă: Cu 22 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.
La punctul 10 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
Planului Urbanistic de Detaliu - "Drumul Taberei nr. 34", Sector 6, pentru
concesionare teren şi construire imobil cu funcţiune de grădiniţă şi imobil cu
funcţiune mixtă, pe un teren în suprafaţă de 1.200 m.p., proprietatea Statului
Român prin Primăria Municipiului Bucureşti.
Discuţii? Dl consilier Anton.
Dl Anton: Tot la fel, e o chestie procedurală, fiind P.U.D. nu mă refer
strict la construcţie cât am văzut un contract de asociere în participaţiune între
A.D.P. Sector 6 şi această societate care solicită respectivul teren în concesiune,
din 15.04.2013 este încheiat contractul, iar puţin mai înainte există o Hotărâre de
Consiliu Local din 16.05.2013 deci, după ce s-a încheiat contractul, prin care noi
cerem respectivul teren către Administraţia Şcolilor Sector 6, deci, din Consiliul
General al Municipiului Bucureşti să ni-l transfere către Administraţia Şcolilor
Sector 6. În ce calitate a încheiat A.D.P.-ul contract cu respectiva societate înainte
cu două zile, dacă hârtia şi împuternicirea din partea Consiliului General al
Municipiului Bucureşti, noi după aceea am făcut cerere către Consiliul General şi
bănuiesc că, nu ştiu, s-a aprobat, nu ştiu, bănuiesc că s-a aprobat din moment
ce…e o problemă de…
Dl Moisă: Da, să vedem poate primim nişte lămuriri.
Dl Bera: Din punctul meu de vedere, acel contract cu A.D.P.-ul poate
fi luat în considerare sau nu, oricum urbanistic vorbind, nu contează acel act, nu
trebuia să avem niciun act, este vorba de construirea unei grădiniţe, din ce ştiu eu,
şi o anexă pe un teren care este domeniul public. Acea construcţie nu se va putea
autoriza decât în momentul în care terenul va fi concesionat de la Primăria
Municipiului Bucureşti indiferent de cine. Deci, concesiune prin licitaţaie publică,
iar concesiunea oricum nu se poate face decât în baza unui plan de urbanism de
detaliu.
Dl Tulugea: D-le arhitect, dacă îmi permiteţi, ce înseamnă imobil cu
funcţiune mixtă?
Dl Bera: Mixtă înseamnă că nu e locuinţă, adică poate avea funcţiune
de…chiar şi grădiniţă.
Dl Tulugea: Păi nu, păi acolo spune “grădiniţă şi imobil cu funcţiune
mixtă”. Deci, grădiniţa e separat.
Dl Bera: Da. Mixtă înseamnă orice altceva decât locuinţă.
Dl Tulugea: Da, deci, comerţ.
Dl Bera: Posibil şi comerţ.
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Dl Tulugea: Da, da, d-le preşedinte, de ce am făcut această mică
divagaţie? Există în sectorul 6 pe teritoriile administrate de Administraţia Pieţelor,
foarte multe solicitări către Primăria Capitalei de concesionare de terenuri în
suprafaţă de până la 50 de metri pătraţi şi aceste solicitări sunt de ani de zile pe
care onor Primăria Capitalei nu, nici măcar nu a catadicsit să dea un mic răspuns
conform legii în 30 de zile, deci, în trei ani. Personal am să urmăresc acest proiect
să vedem cum va fi soluţionat de Primăria Capitalei.
Dl Moisă: Dl consilier Anton.
Dl Anton: Bun, eu vreau doar să vă repet, ca să ştim foarte clar, deci,
atenţie la documente şi ar trebui rezolvată problema asta într-un fel sau altul. Cum
s-a încheiat un contract după 15.04.2013 şi noi apoi am cerut în administrare din
partea Primăriei Capitalei respectivul teren? Noi nici nu avem un răspuns dacă
primăria a dat pozitiv sau nu a dat pozitv, nu avem la dosar acest lucru. E o
problemă şi din punct de vedere al terenului în momentul ăsta.
Dl Moisă: D-le consilier, am înţeles de la dl Arhitect Şef că aici
aprobăm un proiect care priveşte documentaţie de urbanism în care nu este
necesară stabilirea situaţiei juridice a terenului în acest moment şi la autorizţia de
construcţie. Aşa că merg pe mâna d-lui Arhitect Şef care văd că mai vrea să
completeze.
Dl Bera: Scuze, mă scuzaţi că intervin, situaţia juridică e clară, este
domeniul public al municipiului Bucureşti, nu se pune în discuţie situaţia juridică a
terenului. A.D.P.-ul, probabil, având-ul în administrare, a făcut contractul
respectiv, doar asta, spun eu că, nu ajunge pentru a i se elibera o autorizaţie de
construire, dacă cu acest act vine la autorizaţie, nu o să primească niciodată.
Dânşii, probabil şi-au închipuit că ăsta este actul pe care trebuie să-l facă ca să
poată să construiască ceva, dar nu-i aşa, v-am spus mai devreme, acel teren nu
poate fi dat decât ori prin Hotărâre de Consiliu General, Administraţiei Şcolilor şi
atunci să facă cu un scop anume, ori să fie concesionat către o persoană juridică
prin licitaţie publică. Sunt singurele două variante.
Dl Tulugea: Deci, acest drept al Primăriei Capitalei nu il poate lua
nimeni. Sigur că da, aveţi perfectă dreptate şi aţi mai avut o mare dreptate când aţi
spus că acel contract cu A.D.P.-ul poate să existe, poate să nu existe pentru că din
punct de vedere juridic el nu are valoare. Deci, numai proprietarul terenului care
este Primăria Capitalei hotărăşte dacă îl concesionează sau nu şi pentru ce-l dă, dar
punctul meu de vedere, deci, intervenţia mea se referea la modalităţile de rezolvare
ale diverselor solicitări ale Primăriei Capitalei, adică pentru unii se pot da mii de
metri, pentru alţii nu se pot da 10 metri.
Dl Moisă: Mulţumesc, d-le consilier. Cu acestea supun acest proiect
votului dvs.. Cine este împotrivă? Se abţine cineva?
Biroul Tehnic: 8.
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Dl Moisă: Deci, cu 8 abţineri, proiectul a fost adoptat cu restul de
voturi pentru.
Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi: Întrebări şi interpelări.
Dl Eftimie: D-le preşedinte, mă scuzaţi.
Dl Moisă: Da, vă rog.
Dl Eftimie: Mă scuzaţi, dau voie colegului meu pentru că are mai
multă experienţă şi e născut mai devreme ca mine.
Dl Moisă: Puteţi să luaţi cuvântul şi amândoi, nu-i nicio problemă. Dl
Tulugea.
Dl Tulugea: Care e ăla mai...
Dl Moisă: Nu ştiu. Chestiile astea de identitate vedeţi dvs. cu dl
Eftimie.
Dl Tulugea: D-le preşedinte, intervenţia mea referitoare la reluarea
votului a fost o mână întinsă către dvs. pentru a vă da posibilitatea să demonstraţi
că sunteţi un preşedinte democrat şi care ştiţi să respectaţi regulile fair-play-ului.
Aţi ratat această posibilitate. Vă garantez că proiectul respectiv oricum era votat.
Vă mulţumesc.
Dl Moisă: D-le consilier, ştiţi cât vă stimez, ştiţi de când ne
cunoaştem şi cred că ştiţi că ce aţi spus acum mă afectează, adică chiar mă
afectează în sensul că..., dar am...staţi o secundă. Deci, am conştiinţa împăcată şi o
să mă uit şi eu când se scot astea de pe bandă, că eu am spus exact ce am spus şi
chiar dacă a fost un precedent şi, aici aţi avut dreptate şi dvs. şi dl Buznicea, nu am
vrut să continuăm, că e chestiunea aceea, ca să perseverezi, ştiţi de cine
perseverează mereu...
Dl Tulugea: Trebuia să vă afecteze şi acum două săptămâni.
Dl Moisă: Da, aveţi dreptate. Mai e cineva la acest punct? Dl Eftimie.
Dl Eftimie: Da, d-le preşedinte. Chiar dacă nu mi-aţi dat cuvântul la
punctul 6 la acel proiect şi v-aş ruga să vă aplecaţi asupra acestui punct 6 şi să
observaţi că niciodată nu aţi spus despre discuţii, proiectul nu l-aţi pus în discuţie.
Cum aţi dat drumul aţi citit proiectul, dl Arhitect Şef a intervenit şi dvs. aţi supus
imediat la vot. Deci, nu a fost vorba de discuţii pentru că eu le am foarte pregătite
şi sunt pregătit pentru acest punct pentru că am avut şi o discuţie în acest sens cu
un reprezentant de seamă al Primăriei Sectorului 6 şi să mă refer la acest punct,
acest proiect din Preciziei nr. 16. Deci, se încheie un contract de superficie, nu
vreau să-i spun superficial cum s-a încheiat şi cu toate acestea superficia în dreptul
civil înseamnă cu totul altceva, este un drept asupra unei clădiri sau asupra unui
teren aferent care este de altfel o construcţie, nu intrăm în drept acum. Se încheie
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acest contract între Primăria Capitalei, reprezentat al statului român prin Direcţia
Patrimoniu, pe o perioada de 99 de ani, d-le preşedinte. Acest teren de 4185 de
metri se dă unei societăţi reprezentată de un cetăţean turc, parcă nu am fi plătit
mult tribut la turci, mai plătim şi un teren acum pentru 99 de ani, dar cu o chirie de
0 bani, 0 lei, singura obligaţie a statului român este că va intra în posesia acestui
teren şi, v-aş ruga toţi consilierii să se aplece asupra acestui contract, după ce va fi
desfiinţată această clădire după 99 de ani, adică dacă va fi un cutremur, ferească
Dumnezeu. Acest contract îl semnează, se depune, da, se soate un extras după
cartea funciară în 14.03.2013, se fac toate demersurile, dar nimeni nu mai verifică
dacă Direcţia Patrimoniu a sesizat alte organe abilitate, dacă contractul mai este
legal în prezent şi dacă în cartea funciară mai figurează acest teren ca fiind
înmatriculat în cartea funciară. Tocmai de aceea am rugat să fie scos acest proiect
de pe ordinea de zi, să solicităm un nou extras după cartea funciară, să facem o
adresă către Direcţia Patrimoniu să ne comunice exact ce s-a întâmplat cu acest
contract pentru că lucrurile nu sunt deloc în regulă la nivelul Primăriei Capitalei, la
Direcţia Patrimoniu cu acest contract. Lucrurile sunt în derulare acolo, tocmai de
aceea eu am vrut să intervin şi să opresc acest proiect pentru că ştiu din culise ce
interese sunt. La un P cu două subsoluri, parter plus 14 etaje, dar vă promit, în faţa
consiliului, că n-am s-o las aici. Primul lucru am să merg săptămâna viitoare să-l
informez pe dl Primar cu acest aspect pentru că va fi nevoie de autorizaţie şi n-am
s-o las aşa cum este ea în situaţia aceasta. Asta era interpelarea mea şi asta voiam
la acest proiect.
Dl Viceprimar: D-le consilier, dacă îmi daţi voie, eu vă cred pe
cuvânt, însă eu am văzut acest dosar, nu mă pricep la ceea ce spuneţi dvs., dar dacă
aveţi informaţii de genul acesta, din culise sau de unde le aveţi sau ştiţi lucruri pe
care noi nu le ştim pentru că eu când văd un contract nu am de unde să ştiu că ăla
este ilegal sau ce spuneţi dvs. că este sau dacă a fost sau nu încheiat de Primăria
Capitalei sau dacă extrasul din cartea funciară este sau nu valabil, dar dacă dvs.
ştiţi lucrurile astea, haideţi să le spunem public să le ştie toată lumea şi noi să luăm
o decizie în consecinţă, că dacă le ţineţi pentru dvs. nu aveam de unde să ştiu, când
m-am uitat pe dosar, dacă lucrurile alea sunt sau nu, în regulă.
Dl Eftimie: D-le Viceprimar, dacă nu mi s-a dat cuvântul.
Dl Viceprimar: D-le consilier, staţi că nu vorbesc de şedinţa aceasta
de acum, ce aţi vrut dvs. să spuneţi, aceste dosare sunt pe ordinea de zi de o lună
de zile, mă ştiţi şi pe mine şi pe dl Primar, când aveţi suspiciuni de fraudă sau de
lucruri care nu sunt în regulă şi ajung la vot la noi, spuneţi-le, mergeţi la dl
Arhitect Şef şi spuneţi-i: „ măi nene, vezi că acolo la Direcţia de Patrimoniu din
capitală e o problemă, interesează-te!”
Dl Eftimie: Credeţi că nu am făcut-o?
Dl Viceprimar: Nu ştiu dacă aţi făcut-o, eu vă spun în ceea ce mă
priveşte pentru că eu am văzut acel dosar, ce am văzut eu nu mi s-a părut nimic în
neregulă, normal că l-am votat.
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Dl Eftimie: Chiar nu vi s-a părut nimic în neregulă, 99 de ani fără
niciun ban? Dvs. aţi fi făcut, dacă eraţi la capitală, să încheiaţi un contract pe 99 de
ani şi statul român să nu beneficieze de niciun leu?
Dl Viceprimar: Domnul meu, eu nu pot să spun ce a făcut ăla la
capitală, dacă omul a vrut să dea un teren pe 99 de ani fără niciun ban, e treaba lui.
Dl Eftimie: Nu, e treaba noastră, e treaba noastră a tuturor cetăţenilor
d-le Viceprimar.
Dl Moisă: D-le consilier, dl Arhitect Şef vrea să completeze ceva.
Dl Bera: Vreau să confirm că dl consilier a venit, mi-a spus, am
verificat şi eu, trebuie să vă spun că nici mie contractul nu mi se pare în regulă.
Oricum după mine un asemenea contract nu poate fi semnat, cum a zis şi dânsul,
printr-o delegaţie făcută de Direcţia Patrimoniu. Este clar că e ceva în neregulă cu
acel contract de superficie. O dată, un teren al Primăriei Municipiului Bucureşti,
cum am spus şi mai devreme, ca să fie dat nu poate fi dat decât prin concesiune.
Poate fi făcut şi un contract de superficie, să zicem în cazul ăsta, dar acel contract
se face prin primarul general care obţine o delegare de la consiliul general. De ce
totuşi, cu toate că ştiam toate astea, plus mai adaug faptul că un contract de
superficie, conform codului civil, nu se poate face cu sumă 0, deci, trebuie să
existe o redevenţă către stat. Ştiind totuşi aceste lucruri, am lăsat proiectul pe
ordinea de zi din motivul că noi reglementăm urbanistic. Nu ne interesează al cui e
terenul, dacă este al primăriei mari, dacă s-a dat printr-un contract ilegal, nu asta
stă la baza aprobării P.U.D.-ului. Dacă vine la autorizaţie cu acest contract, cum
am spus şi mai devreme, nu va primi autorizaţie niciodată.
Dl Viceprimar: Poate ar fi bine, când trimitem aceste hotărâri la
Prefectură, pe acest proiect să facem nişte menţiuni ca să le aibă, să le ia în vedere.
Dl Bera: Juridicul să-şi spună părerea, nu eu.
Dl Tulugea: Da.
Dl Moisă: Înţeleg că dacă dl consilier Eftimie a fost la dvs. sau poate
că nu-i târziu nici acum dacă vă lasă o notă sau ceva în acest sens ca să vedem cum
poate să însoţească proiectul, noi, exact pe asta mă bazez cu experienţa pe care o
am, că nu reglementăm aici în Consiliul Local, decât nişte documentaţii de
urbanism, dacă acelea se încadrează în peisajul urbanistic al zonei respective.
Dl Bera: Deci, eu v-am spus mai devreme toate consideraţiile mele
pe marginea contractului, dar v-am spus, nu sunt eu cel care are căderea să facă
aşa ceva. Aceasta e o hotărâre a consiliului şi juridicul sau cine se ocupă de
redactare, de trimitere, de toate procedurile, sunt cei care trebuie să ia măsuri în
urma la ceea ce s-a sesizat. Mulţumesc.
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Dl Moisă: Da. Deci, s-au înregistrat aceste intervenţii, rog pe dl
consilier Etimie, ca să-i spun mai explicit, dacă are de făcut în mod scris o notă în
acest sens, îl rog să facă aceasta pentru că nu poate să fie decât în interesul
lămuririi acestei cauze pentru că noi singura posibilitate pe care o avem când
trimitem proiectul de hotărâre la Prefectură pentru legalitate şi procesul-verbal, se
trimite procesul verbal cu ce s-a discutat aici în şedinţă şi dacă dvs. aţi fost destul
de explicit, destul de amplu în ce-aţi spus, dar dacă aveţi un punct de vedere şi
puteţi să ajutaţi această problemă, vă rog, vă sugerez, dacă puteţi să depuneţi la
Serviciul Tehnic o astfel de notă.
Dl Orhei: D-le preşedinte, tot avem noi o experienţă de acum două
săptămâni, n-o supunem din nou la vot, acest proiect, fără să luăm o pauză de
discuţii?
Dl Stan S.: Puteţi să faceţi de îndată.
Dl Orhei: Că tot avem o experienţă, ne menţinem că să fim în
continuare şi pe urmă mai am o problemă că tot sunt la diverse. Acum două
săptămâni dl Eftimie a cerut o situaţie de la Direcţia Investiţii să i se pună la
dispoziţie, nu a primit nimic. Puteţi să ne spuneţi ceva?
Dl Moisă: Nu, că din păcate, nu asta este rolul preşedintelui de
şedinţă, ca să ţină evidenţa sesizărilor şi a răspunsurilor, dar la respectiva Direcţie
de Investiţii sau la Serviciul Tehnic, dl Administrator Public îmi spune, este
răspuns la Serviciul Tehnic pe această problemă.
Dacă nu mai sunt alte intervenţii, şedinţa noastră a luat sfârşit. Vă
mulţumesc.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR,

Constantin Moisă

Gheorghe Floricică

Întocmit: Alexe Georgiana Daniela
Udrea Cristina
Răduţă-Neagu Valentina Alexandra
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