al şedinţei ordinare din data de 26.04.2016

Dl Secretar: Doamnelor şi domnilor vom începe şedinţa de astăzi cu
prezenţa consilierilor:

Al Tawayah Angelica

ABSENT

Anton Cristian Ioan

PREZENT

Bordei Niculaie

PREZENT

Butacu Simona Valentina

PREZENT

Buznicea Cristinel

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

ABSENT

Moisă Constantin

PREZENT

Neacşu Ioana Mihaela

PREZENT

Nicolescu Daniela

ABSENT

Niculae Roxana Nicoleta

ABSENT
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Orhei Oliviu Lucian

PREZENT

Petrea Gabriel

PREZENT

Petrescu Conona

PREZENT

Puşcaş Ionel

PREZENT

Simion Adrian

PREZENT

Stan Robert

ABSENT

Stan Sorin Cristian

PREZENT

Surulescu Aurelia

PREZENT

Tănăsuică Ion

PREZENT

Tulugea Danil

PREZENT

D-na Al Tawayah Angelica are o învoire, nu este în Bucureşti. D-na
Iacobescu Valeria este din motive medicale absentă. D-na Nicolescu Daniela şi
dumneaei este absentă din motive personale. D-na Niculae Roxana întârzie. Dl Stan
Robert şi dânsul este învoit, nu este în Bucureşti.
Suntem prezenţi din 27 de consilieri, 22. Dau cuvântul domnului preşedinte
de şedinţă.
Dl Buznicea: Bună seara. În conformitate cu Dispoziţia nr. 1681 din
data de 20.04.2016 a fost convocat Consiliul Local Sector 6 în şedinţă ordinară în
data de 26.04.2016, ora 1700 în sala de şedinţe a Primăriei Sectorului 6. Pentru a
putea începe în bună ordine şedinţa, am să rog eventualii reprezentanţi ai presei,
dacă sunt în sală, să se prezinte. Să înţeleg că nu avem. Mass-media de la noi. Este
în regulă.
Dl Tulugea: Numai aparate de filmat.
Dl Buznicea: Este suficient de bine. Înainte de campania electorală
trebuie să descreţim un pic fruntea pentru că altfel vom fi foarte înverşunaţi şi nu
are niciun rost.
Aş vrea să întreb executivul dacă ordinea de zi, aşa cum a fost prezentată, se
menţine sau suportă orice modificări?
Dl Viceprimar: Cu permisiunea dvs., ordinea de zi suportă modificări.
Voi retrage de pe ordinea de zi punctul 7 şi voi introduce două noi proiecte de
hotărâre şi anume: Proiect de hotărâre privind aprobarea modelui de contract de
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vânzare cu plata în rate pentru locuinţele din Cartierul „Constantin Brâncuşi”, şi
proiect de hotărâre nr. 2 privind aprobarea modelelor de contracte de vânzare
pentru locuinţele din Cartierul „Constantin Brâncuşi”, sector 6.
Propun să fie de la punctele 7, respectiv 8.
Dl Buznicea: Pentru a clarifica situaţia este vorba de retragerea unui
proiect care ar fi trebuit să conţină ambele modele de contracte, model care conţinea
foarte multe modificări la hotărâri care trebuiau abrogate şi atunci pentru a
simplifica procedura l-am retras pe acesta şi au fost introduse alte două proiecte de
hotărâre care conţin fiecare parte în parte, unu, modelul de contract pentru vânzare
cu plata integrală, celălalt model de contract pentru plata în rate. Deci, nu se
modifică decât ca număr de proiecte, subiectele dezbătute fiind identice. Acestea
fiind spuse vă rog să vă exprimaţi votul vis-a-vis de ordinea de zi cu modificările
propuse de dl Viceprimar.
Voturi pentru? Se abţine cineva? Voturi împotrivă? Cu unanimitatea de voturi
a consilierilor prezenţi este aprobată ordinea de zi aşa cum a fost modificată. Am să
îl rog acum pe dl Secretar al primăriei să ne prezinte procesul verbal al şedinţei
ordinare din data de 24.03.2016 pentru a fi aprobat.
Dl Secretar: Doamnelor şi domnilor procesul verbal al şedinţei din
data de 24.03.2016 vi-l supun aprobării. Voturi împotrivă? Abţineri? Restul pentru.
Unanimitate. Mulţumesc.
Dl Buznicea: Procesul verbal fiind adoptat am să vă rog să exprimaţi
votul dvs. vis-a-vis de cutuma care s-a creat în cadrul şedinţelor de consiliu local,
acolo unde nu sunt discuţii pe marginea proiectelor propuse, să putem vota
proiectele în integralitatea lor. Acolo unde avem discuţii, vom epuiza discuţiile,
după care vom trece la votul proiectelor. Este cineva împotriva acestei propuneri?
Se abţine cineva? Deci, cu unanimitatea voturilor, adoptăm această modalitate de
lucru.
Începem cu nr. 1: Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de
execuţie pe trimestrul 1 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2016.
Discuţii? Nu avem discuţii. Vom trece la vot. Voturi împotrivă? Abţineri? Cu
unanimitatea consilierilor prezenţi, a fost adoptat acest proiect de hotărâre.
Proiect de hotărâre privind aprobarea conţinutului contractului cadru de
asociere în participaţie pe care îl încheie Administraţia Pieţelor Sector 6.
Înainte de a trece la alte discuţii, vis-a-vis de acest proiect de... nu, nu aici.
Avem discuţii vis-a-vis de contractul cadru pe care îl încheie Administraţia Pieţelor
Sector 6? Vă rog, dl consilier.
Dl Eftimie: Dl preşedinte, din start sunt împotriva acestui proiect de
contract şi am să argumentez de ce. Acest contract, prin asociere şi participaţiune
care s-a derulat pe durata a mai multor ani, este un contract, din punctul meu de
vedere, în afara cadrului legislativ, întrucât niciodată acest contract în asociere şi
participaţiune nu a trecut prin S.E.A.P., nu a fost publicat când s-a dat un obiectiv în
cont pentru asociere şi participaţiune şi s-a făcut pe picior pe cine a dorit. Aşa s-a
dat şi piaţa Chilia Veche, pe picior. Aşa s-a dat şi piaţa Drumul Taberei 2. Aşa s-a
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dat şi piaţa Gorjului, care în 30.11. a expirat contractul, iar în data de 2 a consemnat
cu o firmă FRESH FISH DAILY care nu avea niciun fel de activitate şi capitalul
avea 200 de lei. Cum putem să dăm un contract unei firme pe 25 de ani, care nu
avea niciun fel de desfăşurare a activităţii, era înfiinţată cu mai puţin de un an şi
avea un capital de 200 de lei. Cunoaştem foarte bine pe ce s-a dat contractul şi ştim
cui s-a dat şi pe ce bază. Mai mult decât atât dl preşedinte, se stipulează acolo că
Asociatul, da, are o cotă parte ca şi Administraţia Pieţelor. În cele mai multe, 50%,
50% sau 51%, 49% cu o chirie nu mai puţin de o anumită sumă. Adică, se
stabileşte o sumă, de exemplu de 3000 de euro pentru o piaţă sau 4500 cum este
Piaţa Gorjului, dar în schimb încasează Administraţia aceşti bani, dar în schimb
nimeni nu mai verifică cât încasează acest Asociat într-o lună de zile. Încasează
doar 4500 sau încasează 70-80 de mii de euro. Şi atunci care este rolul
Administraţiei Pieţelor? Nu trebuie să aibă reprezentantul să vadă dacă ei sunt în
participaţiune şi am 42%, să văd cât am încasat şi să îmi revină mie, pieţei? Pentru
că pe această Administraţie a Pieţelor, consiliul nu a verificat-o niciodată, mai mult
decât atât, proiectul care a fost în noiembrie a fost contestat de dl Secretar şi nici
până acum nu îmi dă răspunsul la vicii, că mi le-a trimis ş.a.m.d.. Asta o să fie la
interpelări. Tocmai de aceea sunt totalmente împotriva acestui contract şi consider
că noua conducere care va veni, partidul care va prelua şi Consiliul şi Primăria, să
vină cu un contract în care să fie aprobat în Consiliu, să se abroge vechea hotărâre
care există şi îi dă dreptul directorului Administraţiei Pieţelor să încheie contractele
după bunul plac, care nu trec prin S.E.A.P., aşa cum spune legea, pentru că este în
contract pe 25 de ani, nu e un contract pe 6 luni. Mai mult decât atât, toate
contractele care s-au dat în concesiune s-au făcut acte adiţionale câte 7, 8 şi nu s-au
mai plătit 2 ani de zile chiria şi le luăm toate actele, am să spun în final la detalii şi
la interpelări să vedeţi câte contracte sunt care nu s-au plătit. Mai mult decât atât
Administraţia Pieţelor la ora actuală are de încasat peste 2 milioane de euro, bani de
care nu se preocupă nimeni pentru că sunt firmele de...ştim ale cui sunt, care nu
plătesc. Ba face o cerere că este în renovare, ba că este în concediu, ba că i s-a spart
ţeava, ş.a.m.d.. Tocmai de aceea dl preşedinte şi solicit întregilor colegi din consiliu
să nu se semneze acest contract. Vă mulţumesc.
Dl Buznicea: Dl consilier, vă rog.
Dl Gheorghe: Vă mulţumesc, dl preşedinte. În primul rând aş dori să
întreb dacă dl director de la Administraţia Pieţelor este prezent în sală?
Dl Tulugea: A plecat.
Dl Gheorghe: Da, în primul rând au fost nenumărate dezbateri legate
de proiecte ale Administraţiei Pieţelor la care dânsul nu a participat şi tratează cu o
totală lipsă de respect acest consiliu. Mai mult decât atât, chiar dacă noi am votat la
un moment dat o hotărâre de consiliu prin care abrogam dreptul Administraţiei de a
încheia contracte în asociere, dânsul a doua zi a semnat un contract de asociere cu
participaţiune pentru Piaţa Gorjului, la numai două zile după acel vot fără să aibă
cea mai mică atenţie faţă de deciziile acestui consiliu. Deci, acesta ar fi primul
argument. În al doilea rând, aşa cum a spus şi colegul Eftimie, considerăm că acest
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tip de contracte este normal să fie încheiat la începutul unei administraţii şi nu la
sfârşit când eu ştiu ce lucruri vor să se mai întâmple spre sfârşitul acestui mandat.
Drept urmare grupul P.S.D., va vota împotriva acestui proiect.
Dl Buznicea: Mulţumesc frumos. Mai sunt discuţii? Dl Orhei.
Dl Orhei: Stimate colege şi stimaţi colegi consilieri, ştiţi foarte bine, în
2012 odată cu onoarea de a ocupa funcţia de preşedinte al Comisiei de
Administrarea Pieţelor, vreo 3 luni de zile am lucrat împreună cu colegii: Cristinel
Eftimie, cei care făceam parte din această Comisie la noul Regulament al pieţelor,
Regulament intern unde se prevăd foarte multe prevederi legale, unde dacă s-ar
respecta acel regulament ar dispărea evaziunea fiscală din pieţe. Stau şi mă uit, am
reuşit cu acel regulament să punem puţină ordine în Piaţa Valea Ialomiţei şi Piaţa
Drumul Taberei, după care, nimeni nu a mai respectat niciun regulament. Mă uit la
Piaţa Drumul Taberei 2, nu se aplică. Deci, efectiv la ora actuală acel regulament
nu ar exista. Şi acum să vă dau un singur exemplu, poate colegii or să se supere pe
mine că eu îi ţin mai mult la această şedinţă. În acel regulament se prevede foarte
clar că producătorii, zilnic, trebuie să anunţe Administraţia Pieţei cu ce cantităţi de
legume şi fructe vin în piaţă. În certificatul de producător pe care îl primeşte
producătorul se specifică cantitatea. Dacă el depăşeşte, dacă el a declarat că poate
să obţină pe terenul lui 500 kg de roşii nu are cum să vândă mai mult de 500 kg de
roşii, hai să zicem poate 550 kg, dar nu 1000. Lucru care nu se întâmplă.
Dl Buznicea: Dl consilier, cu toată consideraţia...
Dl Orhei: Motive sunt... Un moment, un moment...
Dl Buznicea: Am rugămintea să purtăm discuţii pe baza proiectului de
contract prezentat. Dacă discutăm acum regulamentul pieţelor vom face şedinţa
până la ora 20 cel puţin. Avem menţiuni de făcut pe baza contractului?
Dl Orhei: Da, da. În acest contract la Anexe, este prevăzută Anexa
regulamentului pieţei. De ce nu există în document? Că nu este. De ce nu este?
Deci, normal toate Anexele la acest contract trebuiau să fie existente. Noi trebuia să
votăm inclusiv acest regulament care este prevăzut de lege şi pe care Poliţia Locală,
Poliţia… ar trebui să acţioneze, şi ar dispărea evaziunea fiscală din pieţe. Am
terminat. Eu nu sunt de acord.
Dl Buznicea: Dl Tulugea, vă rog.
Dl Tulugea: O scurtă intervenţie. Problema pieţelor în Sectorul 6 nu
este de evaziune, dl Orhei deşi, poate că o exista şi acest subiect, nu este problema
Consiliului Local vis-a-vis de evaziunea fiscală. Problema din pieţele Sectorului 6
ţine de modul de organizare şi modul cum acestea au fost date prin contracte de
participaţiune, modul cum conducerea instituţiei noastre s-a implicat în dezvoltarea
şi modernizarea acestor pieţe deci, probleme care ţin strict de administraţie. Vă
mulţumesc.
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Dl Buznicea: Mai sunt intervenţii pe marginea acestui proiect de
hotărâre? Nu. În cazul acesta vă solicit să trecem la vot. Voturi împotriva acestui
proiect de hotărăre? Serviciul Tehnic ne ocupăm de numărat. 13 împotrivă (dl
Gheorghe, d-na Neacşu, dl Stan S, dl Tănăsuică, dl Bordei, dl Moisă, dl Iacob,
dna Butacu, d-na Surulescu, dl Tulugea, dl Orhei, dl Eftimie, dl Catrina). Se abţine
cineva? Nu. Voturi pentru?
Dl Secretar: 8
Dl Buznicea: 21. Asta este componenţa?
Dl Secretar: 21. Da.
Dl Buznicea: Cu 13 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost
respins.
Dl Secretar: Am notat-o şi pe d-na Ioana. 13. Dl Petrea nu este. De
aceea nu ieşim la număr. Dl Petrea nu este. 21 de voturi, corect.
Dl Buznicea: Sunt dator să vă cer scuze, din cauza unei neatenţii de-a
mea, am intrat, aşa, mai abrupt în discuţie, vis-a vis de acest proiect de hotărâre care
era prevăzut la punctul 5. Vom reveni la punctul 3 care este: Proiect de hotărâre
privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul
Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în
cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim
de închiriere.
Vis-a-vis de acest proiect de hotărâre dacă sunt discuţii, vă rog? Nu avem
discuţii. Vom trece la vot. Voturi împotrivă? Abţineri? Cu unanimitate de voturi din
cei prezenţi, se aprobă acest proiect de hotărâre.
Următorul punct este: Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor
şcolare şi cuantumul acestora în semestrul II an şcolar 2015 – 2016 pentru elevii
cuprinşi în învăţământul preuniversitar de stat din unităţile de învăţământ
preuniversitar de stat din Sectorul 6.
Vis-a-vis de acest proiect de hotărâre dacă avem discuţii, vă rog? Nu. Vom
trece direct la vot. Voturi împotrivă? Abţineri? Cu unanimitate de voturi, proiectul a
fost aprobat.
Ajungem la punctul 6 unde probabil că vom avea un pic de ...
Dl Tulugea: D-le preşedinte, vă rog să-mi daţi cuvântul.
Dl Buznicea: Vă rog, dl Tulugea.
Dl Tulugea: D-le preşedinte, stimaţi colegi. Problema salubrităţii în
Sectorul 6, ca de fapt în tot Bucureştiul, este o problemă destul de importantă uneori
chiar cu deficienţe în ceea ce priveşte modul ei de desfăşurare.
În decursul anilor sectorul nostru a beneficiat de serviciile a câtorva firme de
salubrizare, vorbesc de firme mari: REBU, iar de ani buni, URBAN. Personal, şi vă
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rog să mă credeţi că în ultimi 20 de ani de zile în consiliul local nu a venit niciun
executiv până acum să prezinte periodic, măcar o dată pe an, care este situaţia în
ceea ce priveşte salubritatea în sector. Nu am primit niciun fel de informaţii, nici de
ce se întâmplă lucrurile negative, nu am primit niciun fel de informaţii, nici de
problemele cu care se confruntă firmele respective, pentru că este bine să ştie şi
cetăţenii sectorului, că şi aceste firme au probleme în ceea ce priveşte relaţia cu
primăria sectorului 6. Nu puţine au fost situaţiile în care aceste firme şi-au făcut
atribuţiile şi nu şi-au primit banii, din câte cunosc eu în momentul de faţă această
firmă care este URBAN-ul şi care deserveşte marea majoritate a locuitorilor cu
problemele de ridicare de gunoi, este băgată aproape în faliment şi datorită faptului
că Primăria Sector 6 nu şi-a achitat obligaţiile faţă de această firmă la termenele
stabilite. Întrebarea mea este pentru cei care au iniţiat acest proiect: care au fost
criteriile care au stat la baza construirii acestor iniţiative de schimbare a
operatorului? Să scăpăm de a mai da banii acestei societăţi comerciale? Lucru care
nu se va putea întâmpla. Să aducem altă firmă de salubrizare care probabil poate să
fie mai performantă, dar de ce la începutul lunii mai, cu o lună înainte de alegerile
locale? Deci, la toate aceste întrebări pe care eu le-am ridicat în decursul timpului
şi pe care vi le aduc şi dumneavoastră la cunoştinţă astăzi, nu ştiu dacă poate să
răspundă cineva astăzi, dar, cu certitudine consider că este un joc total nesportiv,
neloial, pe care încearcă să îl facă executivul cu cetăţenii sectorului. Dau şi fug. Nu
putem, personal, nu pot să accept acest principiu de a pune un proiect în ultima
şedinţă de consiliul local, dintr-un mandat, pentru a face un contract probabil
pentru 25 de ani de acum încolo. Vă mulţumesc.
Dl Buznicea: D-le consilier aşteptăm răspunsul acum sau îi dăm
cuvântul d-lui Director să ne răspundă sau a fost o întrebare retorică? Este o
întrebare retorică.
D-le Senator Gabriel Mutu, vă rog frumos să aşteptaţi să terminăm cu
consilierii, ulterior vă dau cuvântul şi dvs... Dl consilier Eftimie, vă rog.
Dl Eftimie: D-le preşedinte, stimaţi colegi, într-adevăr aşa cum spunea
şi stimabilul meu coleg dl Danil Tulugea, se pun multe semne de întrebare la acest
proiect şi caiet de sarcini. Fiind o persoană de bună credinţă în 2012 la începutul
mandatului d-lui Prim-ministru al Sectorului 6 Rareş Mănescu, am avut o discuţie
cu dânsul privind “care sunt datoriile la nivelul sectorului 6 după preluarea
mandatului de la Poteraş?”. S-a solicitat un audit, dânsul m-a informat atunci că va
veni în faţa consiliului să informeze consiliul cu acel audit. Eu l-am rugat să iasă şi
în presă şi să informeze şi cetăţenii sectorului 6 ca să ştim cum stăm. La data
respectivă URBAN-ul avea 340 miliarde vechi, datorii lăsate, deci miliarde vechi,
datorii. Tocmai de aceea URBAN-ul intrase în insolvenţă. Cum ştiţi că dl Primministru al Sectorului 6 niciodată în faţa consiliului nu a avut buna credinţă să
prezinte, măcar o singură dată să ne spună, cam ce a făcut executivul. Am ajuns
aproape la finalul mandatului când nici acum, că nu pot să-i mai spun dl Primministru, acest domn Mănescu, care nu a venit niciodată în faţa consiliului, să dea o
explicaţie. De ce?
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Dl Buznicea: Haideţi să păstrăm o urmă de decenţă. Nu, acest domn
Mănescu…
Dl Eftimie: Imediat..dl..
Dl Buznicea: Vă rog mult de tot, dacă respectăm decenţa v-aş fi
recunoscător. Mulţumesc.
Dl Eftimie: Cu privire la acest contract, cunoaştem foarte bine care
este scopul lui şi unde se urmăreşte să se ducă. La o firmă care este potenţial egală
cu URBAN-ul, dar care să fie foarte mult ajutată de copilul de suflet al d-lui
Mănescu, care a luat toate grădiniţele, toate şcolile, toate pieţele pentru curăţenie.
Pentru că nu poate din punct de vedere tehnic să facă faţă...
Dl Buznicea: D-le consilier, haideţi să încetăm cu speculaţiile…
Dl Eftimie: Din punctul meu de vedere... dl...
Dl Buznicea: Sunt speculaţii, nu sunt dovedite, chiar aş vrea să
evităm…
Dl Eftimie: Am să votez împotrivă. Mulţumesc.
Dl Buznicea: Mulţumesc frumos. Dl Gheorghe Iulian. Vă rog, fără
speculaţii.
Dl Gheorghe: Două considerente aş dori să fac. Unu la mână, apropo
de ce spunea colegul dl Eftimie, referitor la datoriile pe care Primăria le are către
firma de salubritate, nu putem să nu ne punem întrebarea, şi aici fac o paranteză,
sigur, toţi vedem nivelul de curăţenie care este foarte, foarte scăzut în sector şi nu
putem să nu ne punem întrebarea dacă într-adevăr firma respectivă care operează în
sector, lucrează foarte rău sau din cauza faptului că nu primeşte aceşti bani este
nevoită să presteze la acest nivel? Asta pe de o parte, pe de altă parte, noi am
solicitat ca acest caiet de sarcini să fie dezbătut, să fie ţinut în dezbatere publică o
perioadă mult mai lungă de timp, care nu a fost acceptată de către conducerea
primăriei. Pe de altă parte considerăm că este total inoportun ca cel mai important
serviciu pe care primăria îl plăteşte şi într-un factor destul de mare să fie această
strategie, practic acest caiet de sarcini să fie stabilit acum în ultima, penultima
şedinţă din actualul mandat. Mi se pare normal ca viitoarea administraţie să poată să
îşi facă propria gândire pentru acest serviciu extrem de important. Plus sunt câteva
chestiuni extrem de .... câteva chestiuni tehnice în caiet care ne determină să votăm
împotriva acestui proiect. Vă mulţumesc.
Dl Buznicea: Mai sunt intervenţii din partea consilierilor? Dacă nu, îl
rog pe dl Senator Gabriel Mutu, conform regulamentului Consiliului Local al
Sectorului 6, să ia cuvântul.
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Dl Mutu: Mulţumesc, d-le preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi
domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, locuitori ai sectorului 6, sunt total de acord cu
antevorbitorii mei, însă, aş vrea să punctez un lucru simplu, esenţial şi poate dl care
din păcate a ieşit din sală acum că m-a văzut că am luat cuvântul, ar fi fost frumos
să îmi răspundă la scrisoarea pe care am adresat-o primăriei şi primarului sectorului
6 cu privire la cele două aspecte. Unul legat de termenul de dezbatere publică care a
fost alocat respectiv, minimul prevăzut de lege de 10 zile. Şi cea de-a doua temă,
care se referă la faptul “să avem mai multe întâlniri de dezbatere pe acest subiect”.
Nici până în ziua de astăzi nu am primit acest răspuns. Aşa că d-lor consilieri, care
aţi fost cumva afectaţi de atitudinea unor angajaţi din această primărie, vă spun ca
vă înţeleg şi din păcate lucru acesta s-a întâmplat timp de 4 ani de zile în sectorul
nostru. Vă mulţumesc.
Dl Buznicea: Voi reţine din alocaţiunea dvs. faptul că termenul chiar
dacă minimul de dezbatere a fost respectat, 10 zile, în rest respect decizia dvs., nu
încerc să o interpretez sub nici o formă…
Dl Tulugea: Dar cine era persoana care a ieşit din sală?
Dl Buznicea: Dacă dl Senator poate să ne spună…
Dl Mutu: Se ocupă cu comunicarea. Dl Tudor Turcu.
Dl Buznicea: Pentru a respecta în egală măsură parlamentarii care sunt
aleşi în sector, salutăm prezenţa d-lui Răzvan Mironescu deputat şi dacă are un
cuvânt de spus pe marginea acestui subiect, îl rog să ia cuvântul şi dumnealui. În
baza aceluiaşi regulament al consiliului local, are dreptul să vorbească. Vă rog, dl
deputat.
Dl Mironescu: Bună ziua. Stimaţi consilieri locali ai sectorului 6,
stimaţi cetăţeni care asistaţi la aceste lucrări, am venit de la o altă activitate, îmi cer
scuze că am întârziat, dar, exact despre acest proiect de hotărâre voiam să vorbesc.
Şi anume, probabil că ştiţi, am lucrat foarte mult în camera deputaţilor, în comisia
unde sunt Vicepreşedinte la Legea Salubrizării. De asemenea, am lucrat împreună
cu cei de la A.N.R.S.C. la Strategia de Salubrizare a Municipiului Bucureşti şi mă
rog, documentele subsecvente de la sectorul 6 au fost făcute în spiritul acestei
strategii şi acestor documente programatice. Consider că, aşa cum ştie toată lumea
care locuieşte în sector, nu trebuie să vii de foarte departe ca să observi că curăţenia
sectorului 6 este un dezastru şi la propriu şi la figurat şi din toate unghiurile în care
priveşti problema. De aceea, nu cred că suportă amânare, o procedură legală care
are în primul rând menirea să schimbe ceva. Ceva-ul acesta, dacă este cineva care a
avut curiozitatea să citească caietul de sarcini şi documentele, anexele caietului de
sarcini, acest ceva nu se poate schimba decât în bine. Pentru că, în una dintre
anexele caietului de sarcini este şi contractul. Aşa cum prevede legea, la caietul de
sarcini se anexează contractul care va fi încheiat cu firma care va câştiga licitaţia şi
dacă această firmă va respecta, şi este obligată să respecte condiţiile din caietul de
sarcini, lucrurile nu au cum decât să se schimbe în foarte bine şi foarte repede.
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Adică atât de repede cât prevede termenul de implementare al serviciului în
documentele respective. De aceea, având în vedere că s-au respectat după cum am
înţeles termenele legale, atât în ceea ce priveşte dezbaterea publică, cât şi toate
procedurile privind consultarea, afişarea, ş.a.m.d., acum vor urma, bineînţeles,
termenele legate de urcarea pe S.E.A.P. şi procedurile de licitaţie stabilite de
Agenţia Naţională de Achiziţii Publice, aşa încât am convingerea că astăzi aveţi
posibilitatea, dvs., consilierii locali, să daţi o şansă schimbării în bine a stării de
curăţenie din sectorul 6. Dacă există alte păreri, părerea mea este că acei care au altă
părere vis-a-vis de schimbarea în bine adusă de această licitaţie, indiferent cine o va
câştiga, înseamnă, fie nu a citit caietul de sarcini, fie nu locuiesc în sectorul 6.
Temerea mea, şi v-o spun foarte sincer este că nicio firmă actualmente care
funcţionează în România, nu va ..sau mă rog, va avea, firmele din România vor
avea dificultăţi în a îndeplini criteriile de calificare din acest caiet de sarcini. Pentru
că este foarte dur.
Aveţi vreun comentariu, vă rog?
Dl Mutu: Un motiv în plus să-l retragem de pe ordinea de zi.
Dl Buznicea: Am rugămintea la dvs. să nu intraţi în dialog.
Regulamentul interzice total.Vă rog mult de tot, nu intraţi în dialog.
Dl Mironescu: Motiv în plus nu există, că nu scrie nicăieri că este
obligat cel care desfăşoară o procedură de achiziţie să se asigure că la ea se poate
califica cineva. Nu. Este treaba operatorilor economici să facă genul de asocieri care
să le permită să îndeplinească criteriile de calificare. Mulţumesc.
Dl Buznicea: Mulţumesc frumos. În scopul respectării şi promovării în
mod egal, după doi candidaţi la primărie, mi-a fost solicitat cuvântul de un al
treilea, care întâmplător este şi coleg cu noi în consiliul local, după care s-a anunţat
din nou dl Senator Gabriel Mutu. Am să vă rog să fie ultima luare de cuvânt din
partea dvs.. Dacă ceilalţi doi vor mai avea ceva de spus îi ascultăm şi pe dumnealor
în egală măsură, ca să putem trece la vot să vedem cum se termină acest proiect de
hotărâre. Dl Tulugea.
Dl Tulugea: Intervenţia mea nu are nicio legătură cu candidatura. Eu
voiam doar să-l întreb pe dl Mironescu la ce a vrut să se refere când a spus că citez
“curăţenia în sectorul 6 şi la propriu şi la figurat lasă de dorit”. La propriu am
înţeles, este vorba de ghenele de gunoi de la blocuri şi de curăţenia de pe străzi, dar
la figurat? V-aţi referit cumva la curăţenia morală în administraţie?
Dl Mironescu: M-am referit la dvs.
Dl Tulugea: Mulţumesc mult dl Mironescu.
Dl Mironescu: Cu mare plăcere.
Cineva din sală: Dar 4 ani unde aţi fost?
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Dl Buznicea: Haideţi vă rog frumos, să încetăm cu dialogul.
Mulţumesc frumos. Dl Senator dacă mai aveţi ceva de spus, vă ascultăm.
Dl Mutu: Văd că lipsa de bun simţ se aplaudă în Consiliul Local. Îmi
pare rău să constat lucrul acesta. Este adevărat, d-le deputat...
D-na Gapar: Şi dintr-o parte şi din alta...
Dl Mutu: D-le deputat, ideea stă în felul următor, este adevărat,
Sectorul 6...
Dl Buznicea: Am să vă rog să nu vă adresaţi d-lui Deputat. Nu intrăm
în dialog cu ceilalţi. Vă rog mult de tot.
D-na Gaspar: Nu ar trebui să votăm mai departe, totuşi, să ne vedem
de şedinţa noastră, de Consiliul Local?
Dl Mutu: D-na consilier, vă rog frumos, calmaţi-vă. Calmaţi-vă că nu
vă înţeleg. Calmaţi-vă, vă rog frumos.
D-na Gaspar: Sunteţi în precampanie şi nu are rost. Haideţi să ne
vedem de şedinţa de Consiliu Local, să mergem mai departe. Nu are nici un rost
această discuţie.
Dl Mutu: Am dreptul să iau cuvântul. Vă rog frumos, aveţi bunul simţ
să mă lăsaţi să vorbesc.
D-na Gaspar: Nu. Aveţi dreptul printr-un consilier local şi vă rog
frumos să fiţi civilizat şi politicos.
Dl Mutu: Păi, eu văd că sunt civilizat, d-nă, dar dvs. văd că depăşiţi
limita bunului simţ.
D-na Gaspar: Aveţi dreptul printr-un consilier local...
Dl Buznicea: Dacă nu încetăm cu aceste luări de cuvânt, să ştiţi că
intrăm în contradicţie cu regulamentul şi putem opri.
D-na Gaspar: Îmi pare rău, eu nu am depăşit niciodată limita bunului
simţ, se vede cine a depăşit.
Dl Mutu: Voiam să spun următorul lucru. Este adevărat. În ultimii 4
ani de zile, Sectorul 6 a fost lăsat de izbelişte. Pur şi simplu trăim drama că acest
sector a devenit groapa de gunoi a Bucureştiului. De ce? Ca să ştim corect, să fim
corecţi sau să informăm corect pe cei care vor să afle adevărul. În toţi aceşti 4 ani de
zile firma de salubrizare, a cărui contract încă este valabil, în permanenţă a fost
privată de plata serviciilor menţionate în contract. Mai devreme se punea întrebarea,
care este datoria către această firmă. Este de aproximativ 30 mil. lei, 300 mld. lei
vechi, bani pe care primăria nu i-a plătit. Este absolut normal ca în momentul în
care nu îţi plăteşti obligaţiile contractuale să ajungi în situaţia în care sectorul pe
care îl iubim cu toţii să devină groapă de gunoi. Mai mult decât atât, dvs. aţi
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menţionat mai devreme că acest caiet de sarcini este extrem, extrem de restrictiv.
Păi întrebarea mea logică este următoarea: dacă avem un caiet de sarcini restrictiv şi
culmea, că suntem de acord că va fi foarte dificil să găsim o firmă care să se califice
la acest caiet de sarcini, ce facem? Lansăm o licitaţie la care să nu se prezinte
nimeni, nu îndeplinesc condiţiile contractuale şi prelungim agonia acestui sector. De
aceea, eu am spus următorul lucru: haideţi să facem cumva ca acest punct să fie
rediscutat, alocaţi un termen civilizat de dezbatere publică, nu minimul legal de 10
zile, pentru că nu discutăm de închirierea sau de asocierea, spre exemplu, a Pieţei
Gorjului, discutăm totuşi, de un serviciu care costă Primăria Sectorului 6 şi
Consiliul Local peste 100 mil. lei. Credeţi că este suficient 10 zile? Eu cred că ar
trebui să fim mai atenţi când alocăm aceste termene pe dezbatere publică, să nu
părem penibili în faţa oamenilor care trăiesc în acest sector şi să reluăm această
dezbatere, să asigurăm mai multe întâlniri pe acest subiect cu cei interesaţi, iar acel
caiet de sarcini la care s-a făcut referire, să fie, este adevărat, citit din scoarţă în
scoarţă cu atenţie, el fiind şi un caiet de sarcini foarte tehnic, recunosc, m-am uitat
pe el, dar atât timp cât firma care l-a redactat a avut nevoie de peste 3 luni de zile cu
specialişti, dvs. aveţi, cum să spun eu, senzaţia că noi, cei care nu suntem specialişti
în salubrizare, îl putem interpreta şi înţelege în 10 zile? Deci, haideţi să fim corecţi
din punctul ăsta de vedere. Eu nu vreau şi nu spun că nu este nevoie de o viziune
concretă pe salubrizarea Sectorului 6. Există şi alte soluţii mult mai benefice
sectorului, dar nu putem aborda această temă în 10 zile şi aşa pe ultima sută de
metri când actuala administraţie locală va preda mandatul pentru următorii 4 ani de
zile către alţi consilieri şi către alt primar. Mulţumesc.
Cetăţean din sală: Aşa este corect.
Dl Buznicea: Aşa este corect să-l mai ascultăm o dată şi pe dl deputat
Mironescu, după care, am să vă rog să încheiem dezbaterile vis-a-vis de această
chestiune, doar dacă mai sunt consilieri locali care mai au ceva de spus strict pe
subiect. Vă ascult.
Dl Mironescu: Mulţumesc. Eu aş vrea să întreb un singur lucru pe toţi
cei din această sală. Este cineva care a depus vreun amendament la acest caiet de
sarcini şi i-a fost refuzat amendamentul pentru că a fost depus în afara perioadei de
consultare?
Dl Mutu: Nu am avut timp.
Dl Mironescu: Eu am pus o întrebare. Îmi răspundeţi cu da sau nu.
Este cineva care a depus vreun amendament care a fost refuzat în afara perioadei de
consultare?
Dl Moisă: Amendamentele se depun în şedinţă, d-le deputat.
Dl Mironescu: Nu. Se depun în comisia tehnică. Bun. Deci, nu a
depus nimeni nici un amendament. Şi atunci despre ce vorbim?
12

Dl Crăciun: Aţi avut 10 zile...
Dl Mironescu: Dvs. cine sunteţi?
Dl Buznicea: Vă rog frumos, încetaţi cu dialogul.
Dl Mironescu: Dvs. cine sunteţi?
Dl Crăciun: Aţi întrebat. Păi dacă ne-aţi întrebat. Dacă întrebaţi.
Dl Mironescu: Eu m-am recomandat. Cine sunteţi dvs.?
Dl Crăciun: Marius Crăciun mă numesc.
Dl Buznicea: Serviciul Tehnic, dacă nu încetează, vă rog să tăiaţi
microfoanele.
Dl Mironescu: Aţi făcut vreun amendament?
Dl Crăciun: Nu am avut timp să studiez...
Dl Buznicea: Vă rog să tăiaţi microfoanele. Dacă nu se încetează,
tăiaţi microfoanele. Nu este normal să ne comportăm ca la piaţă, chiar dacă
discutăm un proiect de hotărâre vis-a-vis de serviciul de salubritate. Nu este normal
să avem această atitudine. Haideţi să ne respectăm, indiferent că avem păreri
diferite, nu cred că doi oameni care au păreri diferite trebuie să fie neapărat
duşmani. Mai sunt colegi consilieri care au intervenţii pe marginea acestui proiect?
D-na Gaspar, mai devreme v-aţi anunţat.
D-na Gaspar: Îl rog pe dl Eftimie.
Dl Buznicea: Vă rog, dl Eftimie. Opriţi microfonul, d-na Gaspar.
Dl Eftimie: Am să fiu foarte scurt. Spunea, dl deputat Mironescu, că
de 4 ani există o mizerie în Sectorul 6, mă rog, afirmaţia dânsului care era făcută.
Oare ne întrebăm, venim în ultima lună de mandat cu acest caiet de sarcini, dar de
ce nu l-aţi făcut dl Mironescu, sunteţi deputat de P.N.L. pe Colegiul 26, dar nu vam văzut prezenţa în Colegiul 26, iar în Colegiul 26 s-a construit o casă parohială,
nu o grădiniţă. Sectorul 6 nu a construit nici o grădiniţă. De ce nu aţi făcut acest
proiect de hotărâre în 2012, în 2013, în 2014. Nu este aceeaşi firmă? Nu dvs. aţi dus
firma aceasta în pragul de faliment care are să dea peste 300 mld. lei vechi? Nu eu,
Eftimie, consilierul. Executivul. Executivul care pe dvs. v-a trimis în Parlamentul
României şi veniţi şi ne spuneţi că este un caiet de sarcini. Păi dacă firma respectivă
l-a făcut în 3 luni, noi cum să-l studiem..., pentru că nu sunt specialist. Trebuie să
consult un specialist. Să îmi spună şi mie dacă caietul ăsta de sarcini este întradevăr bun, legal, drept şi are un viitor pentru sectorul 6. Vă mulţumesc.
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Dl Mironescu: Dreptul la replică, pentru că mi-a pomenit numele.
Dl Buznicea: Vă rog mult de tot, este ultima intervenţie pe care o mai
accept. Vă rog.
Dl Mironescu: Dl Eftimie, eu am o veste proastă pentru dvs.. Sunteţi
degeaba consilier local. Nu ştiţi nimic din legislaţia României. Nu se putea face
licitaţie în absenţa legii salubrizării şi a strategiei de salubrizare a Municipiului
Bucureşti. Mai citiţi.
Dl Eftimie: Nu vreau să vă dau un răspuns plastic. Mă abţin.
Dl Buznicea: Ca să putem trece la votarea acestui proiect de hotărâre...
Dl Stan S.: Am şi eu un amendament, să stingeţi lumina că ne-a
luminat cineva.
Dl Buznicea: Da, dl Bordei, vă rog.
Dl Bordei: Mulţumesc, dl preşedinte de şedinţă. Vă rog să mă scuzaţi.
Nu am putut să mă abţin. O remarcă numai. M-am îndoit mult. Suntem un stat de
drept, există democraţie. Mulţumesc.
Dl Buznicea: Da, am primit din partea executivului două
amendamente pentru acest proiect de hotărâre. Unul dintre ele se referă la anexa
nr. 10 capitolul: Dotări ce trebuie asigurate de către operatori respectiv: "Toate
echipamentele trebuie să aibă anul de fabricaţie 2015 sau mai recent. Echipamentele
autopropulsate trebuie să fie dotate cu sistem GPS şi cu motoare Euro 6." Pentru
evitarea oricăror interpretări s-a înlocuit cu următoarea sintagmă: "Toate
echipamentele trebuie sa aibă anul de fabricaţie cât mai recent. Echipamentele
autopropulsate trebuie sa fie dotate cu sisteme GPS şi cu motoare cu norme de
poluare cât mai reduse.”
Dl Tulugea: Ce citeşti?
Dl Buznicea: Amendamente la proiectul respectiv.
Dl Gheorghe: Depuse de către cine?
Dl Buznicea: De executiv.
Dl Moisă: Dl preşedinte, cu tot respectul...
Dl Buznicea: Păi nu, întâi se votează amendamentele şi ulterior
proiectul.
Dl Moisă: Executivul şi-a făcut proiectul, acum amendamentele se fac
de către deliberativ, nu de către executiv?
14

Dl Buznicea: Daţi-mi voie să vă reamintesc că fac parte din deliberativ
şi că am voie să fac aceste amendamente. Sunt primite din partea executivului, dar
eu, prin calitatea pe care o am de consilier local, am dreptul să fac amendamente.
Dl Moisă: Nu spuneţi că sunt ale executivului, sunt ale dvs., pentru că
executivul nu are dreptul să facă amendamente.
Dl Buznicea: Bun. Executivul mi-a solicitat să fac aceste
amendamente, pe care le fac în nume propriu. Este în regulă?
Cea de a doua solicitare de modificare se referă la introducerea codurilor de
deşeuri la anexa nr. 11 cap. - Gestionarea deşeurilor şi sunt aici o mulţime de
coduri pe care, dacă solicitaţi, am să vi le citesc: deșeuri de hârtie și carton (20 01
01, 15 01 01), deșeuri de plastic (20 01 39, 15 01 02), deșeuri de metal (20 01 40,
15 01 04), deșeuri de sticlă (20 01 02, 15 01 07), deșeuri menajere periculoase, sunt
o mulţime de coduri. Deşeuri voluminoase (20 03 07).
D-na Surulescu: Spuneţi-le, pentru că le cunosc eu, codurile
periculoase, vă rog să le citiţi.
Dl Buznicea: 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*,
20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 29*, 20 01 33*, 20 01 35*, 20
01 37*. Deşeuri voluminoase (20 03 07), deșeuri din construcţii şi demolări
generate din activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a
locuințelor (17), deşeuri reziduale (20 03 01). Am să vă rog să votăm întâi aceste
modificări pe care eu le propun prin amendamentele pe care vi le-am citit. Voturi
împotrivă?
Dl Gheorghe: O singură precizare înainte de vot. Dl preşedinte, am
înţeles, toată lumea îşi doreşte să fie servicii de salubritate mai bune, cu toţii suntem
de acord. Totuşi, de 4 ani de zile, ok, se discută foarte mult, dar totuşi, de 4 ani de
zile nimeni nu ne explică de ce până acum a funcţionat atât de prost. Am înţeles, toţi
dorim să fie mai bine. Cu această precizare…, oricum nu cred că sunteţi dvs. în
măsură să ne explicaţi…
Dl Buznicea: Stimate d-le coleg…
Dl Gheorghe: Staţi, lăsaţi-mă să termin că aveam o intervenţie.
Dl Buznicea: V-am citit o mulţime de coduri şi am început să
dezbatem un lucru. Mă întoarceţi din drum în momentul în care supusesem la vot
aceste lucruri. Am început procedura de vot, nu aşa cum aţi procedat dvs. să opriţi
procedura de vot în mijloc. Am început procedura de vot. Vă rog, lăsaţi-mă să o
termin. După aceea vă ascultăm absolut tot ceea ce spuneţi.
D-na Butacu: Nu, nu aţi început nici o procedură de vot.
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Dl Gheorghe: Exact asta voiam să vă spunem, că vom vota împotrivă.
Dacă mă lăsaţi să termin, vă lămureaţi.
Dl Buznicea: Exprimaţi-vă acest drept. Aveţi dreptul.
Dl Gheorghe: Dacă nu mă întrerupeţi, îmi exprim acest drept.
Dl Buznicea: Dar nu mă întrerupeţi dvs. pe mine să îmi explicaţi
anumite chestiuni în mijlocul votului. Vă rog mult de tot.
D-na Butacu: Dar nu vă explică dvs., în primul rând.
Dl Gheorghe: Păi vă lămuream şi vă era mai uşor să număraţi voturile.
Dl Buznicea: Nu număr eu voturile.
Dl Buznicea: Pentru a număra voturile am nevoie de remuneraţie
suplimentară şi nu o primesc deci, nu număr voturile, da? Voturi împotrivă, vă rog.
Tehnicul?
Biroul Tehnic: 13 (d-na Butacu, dl Bordei, dl Orhei, dl Eftimie,
dl Catrina, dl Tulugea, dl Gheorghe, dl Tănăsuică, dl Iacob, dl Moisă, d-na Neacşu,
dl Stan S., d-na Surulescu).
Dl Buznicea: 13. Abţineri? Voturi pentru?
Dl Secretar: 8 (d-na Petrescu, dl Puşcaş, dl Anton, d-na Gapar, dl
Simion, dl Dumitraşcu, dl Buznicea, dl Enache).
Dl Buznicea: Deci, în momentul de faţă amendamentele au fost
respinse. Vă supun votului proiectul de hotărâre în integralitatea lui, aşa cum a fost
propus. Voturi împotrivă?
Dl Secretar: 13 (d-na Butacu, dl Bordei, dl Catrina, dl Orhei,
dl Eftimie, dl Tulugea, dl Gheorghe, dl Tănăsuică, dl Iacob, dl Moisă,
d-na Neacşu, dl Stan S., d-na Surulescu).
Dl Buznicea: 13. Abţineri? Nu sunt. Voturi pentru?
Dl Secretar: 8 (d-na Petrescu, dl Puşcaş, dl Anton, d-na Gapar, dl
Simion, dl Dumitraşcu, dl Buznicea, dl Enache).
Dl Buznicea: Aceleaşi 8. Cu 13 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre
a fost respins.
La punctul 7 de pe ordinea de zi este un proiect nou introdus care se cheamă:
Proiect de hotărâre privind aprobarea modelelor de contracte de vânzare pentru
locuinţele din Cartierul „Constantin Brâncuşi”, sector 6.
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Există discuţii vis-a-vis de acest proiect de hotărâre?
D-na Butacu: Un distonocalm?
Dl Buznicea: Xanax dacă vreţi.
Nu avem. Nefiind discuţii, supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre. Voturi
împotrivă? Abţineri? Cu unanimitatea celor prezenţi, a fost adoptat.
Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract de vânzare cu
plata în rate pentru locuinţele din Cartierul „Constantin Brâncuşi.”
Aici avem discuţii? Nu sunt. Voturi împotrivă? Abţineri? Cu unanimitatea
celor prezenţi, a fost adoptat.
Următorul proiect de hotărâre se referă la: Proiect de hotărâre privind
trecerea în administrarea şi folosinţa exclusivă de către Direcţia Generală de
Poliţie Locală Sector 6 a imobilului situat în Bucureşti, şos. Orhideelor nr. 2D,
sector 6, deţinut de Primăria Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti.
Discuţii vis-a-vis de acest proiect de hotărâre? Nu avem. Vă rog să votaţi.
Voturi împotrivă? Abţineri? Cu unanimitatea celor prezenţi, a fost adoptat.
Următorul proiect se referă la: Proiect de hotărâre privind convocarea
Adunării Generale a foştilor proprietari deposedaţi sau a moştenitorilor acestora
care au solicitat terenuri în termenul legal, în vederea completării componenţei
Subcomisiei Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pentru stabilirea dreptului de
proprietate privată asupra terenurilor.
Vis-a-vis de acest proiect de hotărâre dacă sunt discuţii? Nu sunt discuţii.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Voturi împotrivă? Abţineri? Cu
unanimitatea celor prezenţi, a fost adoptat.
Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2016 a
proiectului „Susţinerea şi dezvoltarea serviciilor adresate copiilor cu dizabilităţi proiect privind recuperarea şi integrarea copiilor cu dizabilităţi“ desfăşurat de
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6.
Discuţii vis-a-vis de acest proiect de hotărâre? Nu avem. Voturi împotrivă?
Abţineri? Cu unanimitatea celor prezenţi, a fost adoptat.
Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2016 a
proiectului „Liga Tinerilor Sportivi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Sector 6.
Discuţii vis-a-vis de acest proiect dacă sunt? Nu sunt. Voturi împotrivă?
Abţineri? Cu unanimitatea celor prezenţi, a fost adoptat.
Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2016 a
proiectului ,,PESTE LIMITE: Copii cu nevoi speciale la escaladă”, desfăşurat de
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6.
Discuţii vis-a-vis de acest proiect dacă avem? Nu avem. Voturi împotrivă?
Abţineri? Cu unanimitatea celor prezenţi a fost adoptat.
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6
nr. 51/25.02.2016 privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al
Sectorului 6, în anul 2016, a proiectului „Centrul Comunitar Generaţii” desfăşurat
de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în
parteneriat cu Fundaţia Principesa Margareta a României.
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Dacă avem discuţii? Nu avem. Voturi împotrivă? Abţineri? Cu unanimitatea
celor prezenţi, a fost adoptat.
Am ajuns şi la secţiunea rezervată P.U.D.-urilor.
Vă rog, dl Tulugea.
Dl Tulugea: Stimaţi colegi, stimaţi cetăţeni ai sectorului 6, fac această
intervenţie deoarece profit de prezenţa celor doi onoraţi parlamentari ai
Parlamentului României şi care au fost aleşi pe listele Colegiilor din sectorul 6.
Referitor la aceste P.U.D.-uri, colegii din consiliu, cetăţenii care au mai participat la
şedinţele Consiliului Local ştiu foarte bine, că de aproape un an de zile, eu am
refuzat să mai votez vreun P.U.D., deoarece această derogare, pe care Consiliul
Local o dă de la Legea nr. 50 privind regimul de construcţii în România, este una
abuzivă şi ilegală, deoarece poate să vadă oricine ce se întâmplă în sectorul nostru şi
este vorba nu numai de sectorul nostru, este vorba de toate sectoarele din Bucureşti,
vis-a-vis de terenurile care sunt printre blocuri, în suprafeţe de la 150 până la 400,
500 de metri. Vedem cum dispar locuri de joacă pentru copii, cum dispar spaţii
verzi, înclusiv bucăţi din parcuri pe teritoriul sectorului. Eu mă aşteptam ca
parlamentarii care sunt din sectorul 6 să aibă iniţiative vis-a-vis de acest domeniu,
în sensul modificării Legii nr. 50, în sensul îmbunătăţirii acesteia, pentru a scoate
sau a încerca această violare a intimităţii locuitorilor sectorului, prin construirea de
blocuri paralele şi la 3-4 metri de alt bloc. Săptămâna trecută am fost chemat de
locuitorii din Cartierul ANL Brâncuşi, pe str. Cuminţenia Pământului, unde se
construieşte un bloc care trece razant la 3 metri de balcoanele celuilalt bloc. Vă
mulţumesc.
Dl Buznicea: Am ajuns în secţiunea destinată Planurilor Urbanistice
de Detaliu. Conform cutumei îmi voi permite să citesc numai adresa pentru care
este propus proiectul de hotărâre respectiv şi am să fac menţiunea, aşa cum am
stabilit în şedinţa consiliului local, în baza raportului pe care l-am primit de la
Poliţia Locală, voi spune dacă lucrările pentru construcţia respectivă au început sau
nu.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu –
“Strada Mărgelelor nr. 39A”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare imobil
existent cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 132 m.p., proprietate
privată persoane fizice.
Aici, conform Poliţiei Locale, lucrurile sunt în ordine, nu au început lucrările
vis-a-vis de această chestiune referitoare la „extindere şi supraetajare imobil
existent cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 132 m.p., proprietate
privată persoane fizice”. Dacă avem discuţii vis-a-vis de acest P.U.D., vă rog? Nu
sunt. Voturi împotrivă? Abţineri? Rog Biroul Tehnic să numere voturile.
Dl Tulugea: Rog Tehnicul să-mi contabilizeze votul la împotrivă.
Dl Secretar: Păi, aţi zis că nu participaţi.
Dl Tulugea: Nu, am zis că nu votez.
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Dl Secretar: Nu participaţi, deci, nu sunteţi prezent.
Dl Buznicea: Biroul Tehnic, vă rog, abţineri.
Dl Secretar: 13 (d-na Butacu, dl Bordei, dl Catrina, dl Eftimie, dl
Gheorghe, dl Tănăsuică, dl Iacob, dl Moisă, d-na Neacşu, dl Stan S., d-na
Surulescu, dl Anton, dl Enache).
Dl Buznicea: Şi voturi pentru?
Dl Secretar: 7 (d-na Petrescu, dl Puşcaş, d-na Gaspar, dl Simion, dl
Dumitraşcu, dl Buznicea, dl Orhei). Suntem 20.
Dl Buznicea: Acest proiect de hotărâre a fost respins.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu –
“Intrarea Serg. Apostol Constantin nr. 6”, Sector 6, pentru construire imobil cu
funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 389 m.p., proprietate
privată persoane fizice.
Conform raportului de la Poliţia Locală şi aici lucrurile sunt în ordine, nu au
început niciun fel de lucrări. Discuţii dacă avem vis-a-vis de acest proiect? Nu
avem. Voturi împotrivă? Nu avem. Abţineri? Nu sunt Deci, cu unanimitatea celor
prezenţi, acest proiect a fost adoptat.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu –
“Strada Boziilor nr. 6”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de
locuinţă pe un teren în suprafaţă de 271 m.p., proprietate privată persoană fizică.
Fac menţiunea că acest proiect de hotărâre a mai fost supus aprobării
consiliului, iar dintr-o adresă înregistrată la 22.09.2015 emisă de Poliţia Locală
reiese faptul că au început lucrările la această locuinţă fiind executată o construcţie
cu destinaţia de locuinţă cu regim de înălţime subsol plus parter. Dacă sunt discuţii
vis-a-vis de acest proiect? Nu sunt. Trecem la vot. Voturi împotrivă? 11 (d-na
Butacu, dl Bordei, dl Catrina, dl Eftimie, dl Gheorghe, dl Tănăsuică, dl Iacob, dl
Moisă, d-na Neacşu, dl Stan S., d-na Surulescu). Abţineri? 2 (dl Anton, dl Enache).
Voturi pentru. 5 (dl Orhei, dl Puşcaş, d-na Petrescu, dl Simion, dl Dumitraşcu).
Având în vedere că sunt doar 5 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost respins.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu –
“Strada Săpânţa nr. 7”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de
locuinţă pe un teren în suprafaţă de 261 m.p., proprietate privată persoană fizică.
Aceeaşi menţiune, conform unei adrese înregistrată în 02.07.2015, Poliţia
Locală ne spune că sunt lucrări demarate la această adresă. Discuţii dacă avem visa-vis de acest proiect?
D-na Surulescu: Până la ce etaj au ajuns?
Dl Buznicea: Greşit. Demisol, parter, 3 etaje şi mansardă, conform
adresei. Trecem la vot. Voturi împotrivă? Abţineri? 14. Voturi pentru? 6
(dl Eftimie, dl Orhei, dl Puşcaş, d-na Petrescu, dl Simion, dl Dumitraşcu). Şi acest
proiect de hotărâre, în condiţiile votului exprimat, este respins.
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Am ajuns la ultimul punct de pe ordinea de zi, respectiv: Întrebări,
interpelări. Domnilor consilieri aveţi cuvântul.
Dl Eftimie, vă rog.
Dl Eftimie: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, având în vedere că
s-ar putea să fie ultima şedinţă, încă o dată, ţin să mulţumesc d-lui Primar Rareş
Mănescu pentru prezenţa la fiecare şedinţă a Consiliului Local din 2012 şi până în
prezent şi mulţumesc de asemenea, pentru informările pe care le-a făcut în fiecare
an cu privire la activitatea exemplară a executivului şi nu pot să nu mulţumesc încă
o dată pentru devotamentul d-lui Primar pe care l-a avut în aceşti 4 ani faţă de
cetăţenii din sectorul 6.
Aş fi vrut să fac câteva precizări în legătură cu Administraţia Pieţelor pentru
că sunt nişte contracte, care sunt pe bani buni, dar sunt nişte contracte de râs şi să
dau un exemplu. În 2014, Societatea Expert Service 2002, încheie un contract cu
Admistraţia Pieţelor pentru o valoare de 7100 lei T.V.A., pe ce credeţi că s-a
încheiat contractul? Bine, se mai încheie şi un act adiţional. Spune aşa: este destinat
acest contract promovării comportamentelor sănătoase de consum în pieţele
agroalimentare din sectorul 6. Contract care s-a încheiat. Eu vă spun foarte sincer,
am făcut mai multe verificări în toate pieţele şi nu a auzit nimeni de fluturaşi care sar fi dat pentru asemenea lucru. Un alt contract care, iar este foarte profitabil,
bineînţeles că acesta nu putea fi dat decât S.C. D.M.V. PROSAL, pentru că este
firma de suflet, care nu poţi să laşi niciodată, eu niciodată nu mi-am lăsat vecinele
să moară de foame.
Dl Buznicea: Iar faceţi speculaţii.
Dl Eftimie: Este un contract care spune: amenajare şi întreţinere spaţii
verzi din perimetrul pieţelor, pentru următoarele operaţiuni: cosire, udare, înlocuire
gazon, fertilizare cu îngrăşământ, iar preţul contractului lunar este de 7220 lei plus
T.V.A.. Domnilor colegi, aveţi cuvântul meu de onoare, în Piaţa Gorjului nu există
niciun spaţiu verde, în Piaţa Veteranilor nu există niciun spaţiu verde.
Dl Buznicea: Şi dacă nu există spaţiu verde, ce să facă oamenii,
domne?
Dl Eftimie: Da, dar banii merg mai departe, nu-i o problemă. Haideţi
să vă mai dau, nu putea să laşi firma asta PROSAL să moară de foame. A făcut
contracte pentru deszăpezire în toate pieţele agroalimentare din sectorul 6. Vreau să
vă spun că le-am văzut şi am toate contractele acestea la Administraţia Pieţelor.
Domnilor, în Piaţa Gorjului nu s-a dat o lopată de PROSAL, o lopată de zăpadă. În
Piaţa Veteranilor o lopată. Întrebaţi toţi administratorii din pieţele din sectorul 6
dacă PROSAL a dat vreo lopată sau să vină să dea cu o mână de sare sau cu vreo
soluţie? În condiţiile în care sunt facturi pentru nisip şi sare de 30 de tone numai în
Piaţa Gorjului. 30 de tone de lichide de-alea care dau. Am vorbit cu cei de la o
firmă şi au zis că 30 de tone este pentru tot Militari-ul şi mai şi râmâne. Astea sunt.
Iar, dl director Robertino Popescu care nu ne, nu are dânsul asta cu după program,
să stai la şedinţele consiliului, refuză de 35 de zile să-mi dea răspuns cu privire câţi
20

bani s-au vârsat pentru prestarea de servicii în contul PROSAL şi celelalte firme
pentru aceste servicii. Şi pot să vă vorbesc pentru aceste contracte, pentru că nu am
mult, am vreo 70 de pagini.
Dl Buznicea: Toate pentru azi?
Dl Eftimie: Nu. Voi scrie o carte că nu mai vreau să mai candidez
consilier, dar voi scrie o carte, dar este ceva strigător la cer cu aceste contracte.
Contracte care se dau peste picior, cum doreşte. Nu este posibil, când vine un
consilier, îl aprobă consiliul, cu un contract privind pieţele agroalimentare, în două
zile după ce contractul trece, în două zile, în data de 1 face contractul şi în data de 2
îl semnează. Cu FRESH FISH S.R.L. care, v-am mai spus, este înfiinţată în
09.12.2014 , nu a avut niciun fel de activitate, 200 lei şi a câştigat contractul pe 25
de ani. Oare cine or fi, nu cumva sunt tot 50% PROSAL-ul şi 50%? Ştim noi cine
sunt. Oare nu ştim noi cine este d-na Georgiana? Hai să fim serioşi. Dar, toate la
timpul lor. Oricum, eu mulţumesc tuturor colegilor din consiliu şi încă o dată, nu
sunt supărat pe dl Mănescu pentru că şi-a văzut scopul. A avut un scop bine definit.
A fost exact cum este fantoma. A venit, a semnat, a plecat. A venit, a semnat, a
plecat. Şi oricum, a fost un primar de excepţie. În sensul negativ. Vă mulţumesc.
Dl Buznicea: Mai avem solicitări de luări de cuvânt din partea
consilierilor? Dacă nu, vă mulţumesc frumos şi vă urez o seara frumoasă.
Dl Secretar: Propunerea pentru şedinţa din luna mai este data de 19.
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