al şedinţei ordinare din 28.02.2012

Dl Secretar face prezenţa: Din 27 de consilieri în funcţie lipseşte unul
singur, respectiv d-na consilier Petrescu Conona, fiind cu sarcini de serviciu în afara
graniţelor ţării şi motivată printr-o cerere.
La primul punct al ordinei de zi avem spre a vă supune dvs. Doamnelor şi
domnilor consilieri, putem începe şedinţa? Doamnelor şi domnilor consilieri, putem
începe şedinţa? Doamnelor şi domnilor consilieri, putem începe şedinţa? Dl consilier
Dina, dl consilier Moisă, putem începe şedinţa?
La primul punct al ordinei de zi vă supunem aprobării dvs. procesul verbal al
şedinţei din 31.01.2012. Procesul verbal a fost semnat de preşedintele de şedinţă,
contrasemnat de secretar, are 55 de pagini şi vi-l supunem spre aprobarea dvs. Cine este
pentru? Tehnicul.
Compartimentul Tehnic: Unanimitate.
Dl Secretar: Prin unanimitate nu cred că mai are rost să întrebăm cine se
abţine şi cine este contra. Dau cuvântul d-nei preşedinte. D-na preşedintă, aveţi
cuvântul.
D-na Neacşu: Da, bună ziua. Stimaţi colegi şi cetăţeni ai sectorului,
şedinţa ordinară de astăzi a fost convocată prin dispoziţia nr. 1240 emisă de Primarul
Sectorului 6, dl Cristian Constantin Poteraş, a fost publicată în presă şi din partea
Serviciului de Relaţii cu Societatea Civilă s-a trimis către Consiliul Local informarea că
în baza prevederilor legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică şi a legii 215/2001 privind administraţia publică locală, nu s-au înregistrat
propuneri, sugestii sau recomandări din partea societăţii civile cu privire la proiectele
care se află pe ordinea de zi a prezentei şedinţe.
Aş dori, dacă există, şi văd că există, reprezentanţi ai mass-media, să se
nominalizeze.
Drăguşanu Mihai.
D-na Neacşu: Da, din partea?
Drăguşanu Mihai: Independent.
D-na Neacşu: Independent, mulţumesc.
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Stimaţi colegi consilieri, înainte de a supune aprobării dvs. proiectul ordinei de zi
vreau să vă solicit permisiunea de a-i da cuvântul d-lui director Marius Lăcătuş de la
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului pentru a prezenta o
anumită chestiune Consiliului Local şi pentru a vă solicita acordul de a transmite către
Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului, o adresă referitoare la
modificarea anumitor prevederi din cadrul unui chit pe Axa 2, domeniul de intervenţie
2.2, un proiect ....după cum trebuia să precizez încă din start. Dl director, vă rog foarte
pe scurt să prezentaţi această chestiune Consiliului Local şi aş ruga, cu tot respectul
colegii consilieri, să fie atenţi, iar reprezentanţii executivului de asemenea, dacă se
poate să facem puţină linişte în sală.
Dl Marius Lăcătuş: Vă mulţumesc d-na preşedinte. Este vorba de Axa
prioritară 2, corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii. Încercând cu
colegi de-ai noştri din învăţământ să accesăm un astfel de proiect, ghidul fiind spre
consultare, ne-am dat seama că, sub o formă sau alta, grupul ţintă indicat de către
această axă, precum şi procedurile interne de lucru, ne arată faptul că nu se respectă
întru totul domeniul căruia ar trebui să i se adreseze această axă, respectiv prevenirea şi
corectarea timpurii a şcolii. Prin urmare, deşi vorbim de prevenire şi combatere a
părăsirii şcolii de către tineri, axa în principal se referă ca şi grup ţintă, ca şi beneficiari,
se referă exact la tineri care au părăsit sistemul de învăţământ acum 3 ani, acum 4 ani,
acum 5 ani. Prin urmare nu există o corelare între ceea ce-şi doreşte axa şi la nivel de
document strategic şi la nivel de activităţi, cu grupul ţintă. Prin urmare există o mare
problemă în a identifica beneficiarii eligibili şi de a-i încadra pe această axă. Având în
vedere că vorbim de prevenire şi combatere, noi am pregătit să spunem, o adresă către
ministerele de resort prin care să le implicăm punctual în ghid, cum ar trebui ei să
modifice acest ghid pentru a veni în întâmpinarea cerinţelor axei, respectiv, să se refere
la un grup ţintă de copii care sunt în risc de a abandona şcoala. De ce direcţia generală?
Pentru că direcţia de asistenţă socială ştiţi foarte bine, dvs. aţi aprobat în consiliu
numeroase proiecte prin care se înfiinţează aceste centre de zi în colaborare cu
instituţiile de învăţământ din sectorul 6, pentru că prin aceste centre de zi, prin toate
activităţile pe care noi le-am întreprins, am încercat şi zic eu că am reuşit cu spor, să
prevenim abandonul şcolar, de ce supunem consiliului local o astfel de hotărâre să-i
spunem, pentru că pentru a-i da mai multă putere, mai multă forţă adresei noastre, nu
doar de la un solicitant eligibil, ci de la o autoritate locală care înţelege să se implice şi
dvs. înţelegând să vă implicaţi în cadrul acestui proiect, mai ales că sunt multe cadre
didactice printre dvs., pentru ca acest domeniu să aibă un potenţial solicitant eligibil,
pentru asta am făcut această adresă, are 3 pagini, de asta nu v-o citesc, cine doreşte să o
consulte, eu o am la mine, vă pot transmite şi pe mail, este însă importantă forţa pe care
o dăm noi dacă, să spunem, aprobăm în consiliul local o astfel de hotărâre. Vă
mulţumesc.
D-na Neacşu: Da, mulţumesc d-lui director. Dacă există întrebări vis-a-vis
de această chestiune dintre colegii consilieri? Da dl consilier Dina, vă rog.
Dl Dina: Mulţumesc frumos, d-na preşedinte. Bună ziua, în primul rând.
Legat de spusele d-lui director de la asistenţă socială, deci sunt 2 aspecte, o dată ne-a
spus că este vorba despre o adresă şi apoi ne-a spus că era vorba despre o hotărâre. Aici
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nu am înţeles foarte clar care este delimitarea între o adresă conţinând 3 pagini şi o
hotărâre de consiliu local.
D-na Neacşu: Da dl consilier, dacă îmi permiteţi mie să vă explic situaţia
pe care o cunosc, căci am şi participat la şedinţa de comisie respectivă, nu este desigur,
un proiect al consiliului local, căci dacă ar fi fost, altminteri se afla pe ordinea de zi. Noi
am sesizat necesitatea operării unor modificări în actualul draft al ghidului aplicantului
care a fost publicat actualmente şi am dori să facem nişte propuneri pentru
îmbunătăţirea acestuia până în data de 1, 2 martie este încă în dezbatere publică. Acum,
ideea de la care s-a pornit a fost că trecând şi având în spate o decizie a consiliului local,
această adresă pe care a redactat-o direcţia de asistenţă socială, ar avea o mai mare
greutate la minister acolo unde va fi transmisă, decât dacă ar veni din partea direcţiei
pur şi simplu şi având în vedere atât necesitatea de a face în sectorul 6 un astfel de
proiect vreau să vă precizez că acum urmează foarte curând să se deschidă axa 2.2, ştiţi
că nu a fost deschisă până acum, iar noi trebuie să privim cu toată seriozitatea această
chestiune, în perspectiva implementării strategiei Europa 2020 în care, ştiţi foarte bine,
că una dintre ţintele importante este reducerea abandonului şcolar. Noi avem din
nefericire, în sectorul 6, câteva şcoli în care rata abandonului şcolar, estimăm că este
situată deasupra mediei naţionale, este vorba de acele 3, 4 şcoli din cartierul Giuleşti şi
tocmai pentru acea zonă ne-am gândit să scriem acest proiect. Este o oportunitate de a
atrage fonduri europene în sectorul 6, însă din păcate, cei care au redactat acest ghid, nu
au avut în vedere exact denumirea axei şi obiectivul acestui proiect şi anume reducerea
şi prevenirea abandonului şcolar. Definim din start nişte grupuri ţintă care nu au
legătură cu acest fenomen de prevenire, se adresează actualul ghid, efectiv celor care
sunt deja în abandon şcolar, persoane trecute de o anumită vârstă şi atunci noi
considerăm în baza unei analize, zic eu, serioase şi responsabile că acest draft de ghid
de solicitant ar trebui uşor modificat. De aceea s-a născut această adresă şi cerem
permisiunea colegilor consilieri locali de a da prin votul, prin agreementul dumnealor,
putere acestei adrese. Nu ştiu dacă m-am făcut bine înţeleasă, dl consilier. Vă rog.
Dl Lăcătuş: Eu o să pot să invoc în această adresă faptul că sunt sprijinit
de consiliul local.
D-na Neacşu: Exact, deci venim în sprijinul d-lui director care va putea să
evoce dorinţa Consiliului Local Sector 6 de a se implica în astfel de proiect şi de a se
modifica ghidul în acest sens. Da, vă rog, dl primar.
Dl Primar: Mai există o problemă, ca toate programele acestea, cu cât ne
grăbim, cu atât obţinem mai repede să ştiţi, nu-i nimic, eu ştiu, că vrem neapărat noi.
Banii sunt puţini pe aceste acte, ştiţi foarte bine.
Dl Dina: Primul venit, primul servit.
D-na Neacşu: Exact, este pe sistemul primul venit, primul servit. Sunteţi
de acord, dl consilier Dina?
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Dl Dina: Am înţeles, deci nu este sub nicio formă, vorba despre o hotărâre
de consiliu.
D-na Neacşu: Nu, nu, nu, cu siguranţă nu, altfel ar fi fost în proiectul
ordinei de zi.
Dl Dina: Da, am înţeles.
D-na Neacşu: Ne-am dorit să explicăm această problemă consiliului local,
să ia în primul rând cunoştinţă de ea şi în al doilea rând să-l susţinem pe domnul
director în demersul pe care intenţionează să-l facă.
Dl Dina: Am înţeles, deci dvs. o să semnaţi în calitate de preşedinte de
şedinţă, bănuiesc că o să fie redactat un document prin care Consiliul Local al
Sectorului 6 luând cunoştinţă de aşa, îşi însuşeşte şi susţine această propunere pentru
modificare, da?
D-na Neacşu: Exact.
Dl Dina: Vă mulţumesc, d-na preşedinte.
D-na Neacşu: Şi vă pot asigura că orice se va întâmpla vis-a-vis de acest
proiect, atâta vreme cât va presupune un element de cofinanţare, se va regăsi pe ordinea
de zi ca şi proiect, cum de altfel dl director a făcut întotdeauna.
Dl Dina: Aşa deci proiectele, indiferent că sunt cu finanţare sau
cofinanţare, trec prin consiliu, deci atunci o să avem... Mulţumesc.
D-na Neacşu: Cu plăcere. Dacă mai sunt alţi colegi care doresc să-şi
exprime un punct de vedere, în caz contrar aş dori să şi votăm. Cine este pentru?
Abţineri? Voturi împotrivă? Dl director, Consiliul Local vă împuterniceşte în
unanimitate de voturi să daţi drumul acestei adrese către forurile competente şi vă urăm
succes.
Proiectul ordinei de zi. Stimaţi colegi dacă există propuneri, discuţii referitoare la
proiect? Nu? În caz contrar supun la vot. Voturi împotrivă? Abţineri? Proiectul ordinei
de zi a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
„Proiect de hotărâre pentru abrogarea H.C.L.S. 6 nr. 19/31.01.2012 privind
aprobarea subvenţionării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2012, a unităţii de
asistenţă socială „Împreună cu Tine” a Asociaţiei “Familie Sănătoasă”.
Vă înştiinţez că acest proiect este însoţit de expunerea de motive a d-lui primar,
raportul de specialitate al D.G.A.S.P.C. S6, raportul comisiei juridice, care este un
raport favorabil. Dacă există discuţii referitoare la acest proiect? Văd că nu.
Supun la vot art. 1. Voturi împotrivă? Abţineri? 26 de voturi pentru.
Art. 2. Împotrivă? Abţineri? 26 de voturi pentru.
Proiectul de hotărâre în ansamblu. Împotrivă? Abţineri? Proiectul a fost adoptat
cu 26 de voturi pentru.
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„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”.
Proiectul este însoţit de expunerea de motive a d-lui primar, raportul de
specialitate al Serviciului Spaţiu Locativ şi avem şi avizul comisiei juridice. Dacă
există discuţii? Nu.
Supun la vot art. 1. Voturi împotrivă? Abţineri? 26 pentru.
Art. 2. Împotrivă? Abţineri? 26 pentru.
Art. 3. Împotrivă? Abţineri? 26 de voturi pentru.
Proiectul în integralitate. Împotrivă? Abţineri? Serviciul Tehnic, deci 26 de
voturi pentru.
Compartimentul Tehnic: Anexa.
D-na Neacşu: Avem anexă? Da, cu persoanele. Supun la vot şi Anexa.
Persoanele îndreptăţite. Voturi împotrivă? Abţineri? Anexa a fost adoptată ca şi
proiectul în sine.
„Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza
studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de
investiţii „Desfiinţarea anexelor, construire vestiare, amenajare teren de sport” în
incinta Liceului Mircea Eliade din Bulevardul Splaiul Independenţei nr. 315 – 317,
Sector 6, Bucureşti”.
Avem expunere de motive, raportul de specialitate al Administraţiei Şcolilor
Sector 6, raportul favorabil al comisiei 1 buget, finanţe şi raportul favorabil al comisiei
4 învăţământ şi sănătate şi al comisiei 5, comisia juridică.
În cadrul articolului 1 avem prevăzută o anexă şi deci supun la vot prevederile
Anexei. Voturi împotrivă? Abţineri? 26 de voturi pentru.
Art. 1. Împotrivă? Abţineri? 26 pentru.
Art. 2. Împotrivă? Abţineri? 26 pentru.
Proiectul de hotărâre în întregime. Voturi împotrivă? Abţineri? Proiectul a fost
adoptat cu 26 de voturi pentru.
„Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora
în anul şcolar 2011-2012.”
Dl consilier Adrian Popescu.
Dl Popescu Adrian: Poftim?
D-na Neacşu: Vorbim despre proiectul cu bursele şcolare. Dacă doriţi să
vă exprimaţi pe fond.
Dl Popescu Adrian: Nu.
D-na Neacşu: Nu? Mulţumesc. Da, aici referitor la conţinutul acestui
proiect, vreau să precizez că există ca anexă expunerea de motive şi raportul de
specialitate, în schimb comisia nr. 4 a avut nişte amendamente la acest proiect şi mai
precis a realizat o reformulare a întregului conţinut, fapt pentru care vă voi da citire
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articolului 1 aşa cum a fost formulat de comisie. Deci, stimaţi colegi, deci articolul 1 în
întregime urmează să fie înlocuit astfel: „ Se aprobă finanţarea în anul şcolar 2011-2012
a burselor şcolare pentru elevii cuprinşi în învăţământul preuniversitar de stat din
instituţiile de învăţământ de pe raza sectorului 6 în cuantum de 130 de lei fiecare”.
Articolul 2 urmează tot în întregime să fie înlocuit, textul final sunând astfel: „ Se
împuterniceşte directorul Administraţiei Şcolilor Sector 6 să repartizeze unităţilor de
învăţământ sumele corespunzătoare plăţii burselor şcolare defalcate conform situaţiei
centralizate la nivelul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti Sector 6 cu
încadrarea în fondurile bugetare alocate prin bugetul de venituri şi cheltuieli al anului
bugetar 2012”.
Dacă există discuţii vis-a-vis de aceste amendamente? Nu există. Atunci voi
supune votului dvs. forma finală a articolelor aşa cum au fost ele redactate în cadrul
comisiei 4.
Art. 1. Voturi împotrivă? Abţineri?
Da, stimaţi colegi, de fapt discuţia este, vreau să vă spun de ce s-a modificat în
esenţă proiectul propus iniţial. Este vorba de faptul că bursele şcolare se acordă elevilor
semestrial. În propunerea iniţială vorbeam de 10.501 burse care reprezintă situaţia
înregistrată la nivelul sectorului nostru pe primul semestru. Acum la începutul
semestrului al doilea, situaţia se schimbă, atât din punct de vedere numeric, cât şi ca
structură, modul în care sunt defalcate bursele şcolare pe categorii, burse de ajutor
social, burse de merit ş.a.m.d., da? În acest context noi am crezut, am gândit că este mai
bine decât să adoptăm o astfel de hotărâre reactualizată din 6 în 6 luni da, cu privire la
burse, să împuternicim directorul de la Administraţia Şcolilor, care este o
descentralizată în subordinea Consiliului Local, ca în baza situaţiei primite de la
Inspectoratul Şcolar, să facă alocarea numerică şi pe tipuri de burse, aici este toată cheia
problemei. Dl Secretar însă, ne-a atras acum atenţia, că în ordinul de ministru, da, 5576
pe care de altfel noi am şi lucrat, este vorba de noua metodologie de acordare a burselor
şcolare, se precizează la art. 82, alin. (2) că autorităţile locale stabilesc şi numărul, nu
numai cuantumul burselor şcolare, ci şi numărul acestora. Cum? Dl consilier Dina.
Dl Dina: Nu are 82 de articole ordinul, atenţie.
D-na Neacşu: Păi nu ştiu ce...cine a scris?
Dl Dina: Acolo 82 poate să fie prevedere din legea 1/2011.
D-na Neacşu: Am greşit eu. Este vorba de legea 1/2011, iar aici supun
discuţiei dvs. dacă este cazul să revenim la forma iniţială, sau îi acordăm încredere şi
împuternicire d-lui director pentru ca în numele consiliului local, cu acordul consiliului
local mai bine spus, să realizeze acestă repartizare a fondului de burse. Dl Dina.
Dl Dina: Mulţumesc d-na preşedinte. Primul aspect pe care vreau să-l
abordez se referă la bursele pe semestrul I. Indiferent, spune legea, ce se întâmplă pe
semestrul II, noi oricum acordăm bursele pentru semestrul I, adică, semestrul I este o
situaţie, ca să-i spunem, deja încheiată. Pentru semestrul I ştim la nivel de până la un
elev, da, adică fix să zicem 2576, deci ştim la nivel de persoană câte burse avem de
acordat pe cele 4 categorii: ajutor social, studiu, merit şi excelenţă.
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D-na Neacşu: Performanţă.
Dl Dina: Performanţă, mă scuzaţi. Aici nu încape nicio urmă de îndoială,
asta este prevederea legală. Cu privire la semestrul II, bursele pentru semestrul II se vor
da când începe anul şcolar următor pentru că...
D-na Neacşu: Nu, aici greşiţi, vă întrerup şi vă contrazic.
Dl Dina: Dar cum e?
D-na Neacşu: Bursele pe semestrul al-II-lea trebuiau deja să fi început să
fie date. Ele se dau lunar.
Dl Dina: Aşa...
D-na Neacşu: Lunar, lunar, deci, în acest moment noi am considerat că ar
fi o urgenţă faptul că nu s-au luat bursele până acum deloc, pentru acest an şcolar, deci
suntem restanţi cu multe, multe luni de zile. Vă atrag atenţia dl consilier că în cazul în
care adoptăm prima formă, cea propusă iniţial, va trebui de urgenţă să se pună, acum,
mâine, dacă s-ar putea, un nou proiect pe ordinea de zi, astfel încât măcar în luna aprilie
să adoptăm hotărârea care va permite să se dea în mai sau iunie, deci la sfârşitul anului
şcolar, bursele aferente semestrului al-II-lea. Asta este caracterul de urgenţă, din păcate,
la acest moment.
Dl Dina: Am înţeles. Deci am căzut de comun acord că semestrul I ştim
exact numărul de elevi.
D-na Neacşu: Exact, da.
Dl Dina: Dvs. spuneţi că până la sfârşitul anului şcolar va trebui să
acordăm aceste burse.
D-na Neacşu: Nu, ele trebuiau acordate lunar.
Dl Dina: Bun, atunci vin şi spun: legea bugetului de stat care are
aplicabilitate de la 1 ianuarie prevede că aceste sume se acordă retroactiv pentru primele
luni. Deci septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, nu se puteau acorda aceste
sume dat fiind faptul că de la bugetul de stat nu s-a acordat finanţarea complementară
pentru că nu aveam legea bugetului în vigoare. Deci, nici aici nu suntem în culpă. Legea
spunând că după aprobarea în consiliile locale se vor da sumele retroactiv.
D-na Neacşu: Sunt de acord cu dvs..
Dl Dina: Deci, aici consiliul şi niciun consiliu din ţara românească nu este
în culpă. Că nu a acordat că nu a fost bugetul de stat, decât de la 1 ianuarie se aplică.
Deci, se dau retroactiv sumele. Eu ce am sesizat parcurgând legea spune că întotdeauna
oferă aceste burse pe situaţii anterior certificate. Pentru că legea spune să ai media, în
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fine probabil că e o chestie de interpretare, să ai medie, dacă semestrul II este în
derulare nu ştim exact, dar în fine merg pe mâna dvs. d-na preşedinte.
D-na Neacşu: Dl consilier, procedura este următoarea: să spunem că
suntem în semestrul al II-lea, la începutul semestrului al II-lea se depun din nou
dosarele acelora care se consideră îndreptăţiţi de prevederile acestei metodologii. Aceste
burse se analizează în cadrul unei comisii locale care se constituie la nivelul fiecărei
unităţi de învăţământ, se raportează mai departe, inspectoratul face o situaţie
centralizată, de obicei lucrul acesta se întâmpla cam în aproximativ o lună de zile la
nivelul Inspectoratului Şcolar, după care bursele curgeau lunar. Da?
Dl Dina: Am înţeles.
D-na Neacşu: Deci, eu zic să acordăm credit directorilor de şcoli. Cum au
făcut şi până acum şi nu au greşit, vor şti să facă şi de acum înainte.
Dl Dina: Acum trecem la un aspect, primul l-am abordat, al doilea aspect
pe care vreau să-l abordez se referă la faptul că dvs. aţi zis că, după discuţia cu dl
Secretar, ar fi bine ca hotărârea să rămână în această formă. Am înţeles bine?
D-na Neacşu: Da, în forma propusă de Comisia 4.
Dl Dina: Ok. Mergem mai departe şi acum vin şi vă spun. Noi la comisie
şi cu maximă certitudine că nici dvs. la comisie nu aveţi estimarea cifrică, numerică a
cuantumului. Şi atunci vin şi vă spun: noi acum pentru semestru I acordăm în premisa
hotărârii neamendate acordăm în integralitate aceste burse. În momentul acesta avem o
prevedere bugetară de, dacă nu mă înşel de 9.139.000 lei. Această prevedere bugetară
nu este suficientă pentru toată lumea. Adică, dacă noi acum aprobăm acest lucru din
suma aceasta se cheltuieşte aproximativ 73% din prevederea noastră bugetară, urmând
ca pentru semestru II al anului 2011 – 2012 să avem la dispoziţie doar 28% din această
prevedere bugetară. Şi atunci dacă pe semestru I acordăm în integralitate bursa tuturor
elevilor eligibili care îndeplinesc criteriile stabilite de ordinul ministrului în semestrul II
ce facem?
D-na Neacşu: Probabil rectificare de buget. Nu ştiu.
Dl director Ionescu, vă rog. Că dvs. aţi făcut calculele financiare.
Dl Ionescu: În semestrul II se acordă burse pe nişte medii încheiate pentru
semestrul I. Suma însă, deci aşteptăm rezultatele semestrului I şi acelea sunt în vigoare
de plată pentru cele 3-4 luni de şcoală cât sunt în semestrul II, iar dacă cumva punem
drobul de sare înainte semestrul I 2012 – 2013 dacă sunt profesorii puţin mai exigenţi
exact ca la bacalaureat, s-ar putea să nu mai fie nevoie de nicio sumă. Aşa că nu putem
previziona astăzi cât este suma necesară până la sfârşitul anului. Nu văd unde-i
problema.
Dl Dina: Deci noi avem această sumă, deci avem o previziune dată tocmai
de dl director. Mai devreme a spus că nu poate să previzioneze.
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Dl Ionescu: Şase luni, dar nu pot să le extrapolez pentru că ele sunt atâtea
variabile. Şase luni sau patru luni primul semestru.....
D-na Neacşu: Dl Dina, ştiţi că situaţia care ajunge la Administraţia
Şcolilor este transmisă şi raportată, realizată de Inspectoratul Şcolar.
Dl Ionescu: E certificată.
Dl Dina: Eu altceva vroiam să spun, d-na preşedinte. Un alt aspect vroiam
să învederez, dacă dl Director...
D-na Neacşu: Mi-a atras atenţia dl Secretar că s-ar putea să vă scape acest
aspect şi am vrut să ...
Dl Dina: Cunosc, am studiat adresa de la Inspectorat am văzut că avem
peste 27.000 de elevi în învăţământul preuniversitar, am văzut că sunt aproape 11.000
eligibili pentru burse. Dar, eu altceva vin şi spun, dl Director la alcătuirea bugetului a
trimis această previziune, îi aparţine în integralitate sută la sută, în care a spus...
D-na Razdane: Nu, nu, a fost mai mare iniţial.
Dl Dina: Acum este mai mare?
D-na Razdane: A fost mai mare iniţial, acum la rectificare s-a micşorat
funcţie de finanţare.
Dl Dina: Am înţeles. Deci, la bugetul iniţial avem 14 mil aproape 15?
D-na Razdane: Da.
Dl Dina: Care, această sumă este cum v-am spus eu, asta primul semestru
înmulţit cu 2. Şi acum există o mică contradicţie că o scădem şi vedem ce se întâmplă.
Deci, de aici am zis că noi scădem prin rectificarea ce va veni...
D-na Neacşu: Dl consilier eu am înţeles care este punctul dvs. de vedere,
dar sigur e mai mult o atenţionare asupra a ce s-ar putea..., ce influenţă ar putea această
chestiune a burselor din perspectiva bugetului local pe următoarele semestre, dar având
în vedere că acestea sunt, la momentul dat, la nivel de ipoteze, nu discutăm pe date
certe. Ce avem noi cert este situaţia numerică pe semestrul I şi vedem ce se va întâmpla,
în curând o să se raporteze probabil şi situaţia la sfârşitul semestrului I, deci pentru
semestrul al II-lea.
Dacă nu există alte amendamente, ba văd că aveţi, vă rog.
Dl Dina: Nu este vorba de amendamente este iarăşi vorba de precizări
necesare. Nu ştiu câţi dintre colegii noştri ştiu, dar dacă nu ştiu o să afle acum, vreau să
fie toată lumea perfect conştientă că aceste sume pe care noi le-am inclus în buget,
vreau să ştiţi că sunt sume acordate în integralitate de la bugetul local al Sectorului 6. În
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ceea ce priveşte Legea educaţiei naţionale 1/2012 spune aşa la articolele privind
finanţarea spune aşa: „finanţarea complementară astfel cum a fost aceasta stabilită prin
bugetul de stat se defalcă pe judeţe şi prin adrese ale Direcţiilor de finanţe publice locale
se împarte către sectoare”. Eu vreau să vă spun că până la ora aceasta onor statul român
reprezentat prin guvernul român către nicio administraţie publică locală nu a înaintat
cotele aferente din TVA pentru finanţarea complementară a învăţământului
preuniversitar de stat. Adică orice administraţie publică locală în momentul acesta
creditează statul în ideea în care la o rectificare a bugetului de stat se vor aloca bani.
Deci vreau să ţineţi cont că noi facem acest lucru creditând statul român, pentru că statul
român nu a inclus, cu toate că avea obligaţia legală, nu a inclus în bugetul de stat
finanţarea complementară. Deci, noi suntem cei care, consiliul local acordă nicidecum
statul român, care nu-şi îndeplineşte astfel obligaţia. Vă mulţumesc.
D-na Neacşu: Am înţeles.
Dl Primar: Dar, nu-i normal aşa? Deci, centralizarea nu vizează asta,
autorităţile locale să preia din toate sarcinile?
Dl Dina: Dacă-mi permiteţi d-le Primar, există articol în Legea educaţiei
care spune cum se asigură finanţarea complementară, din care finaţare complementară
de la punctele de la a) până la k) se acordă şi bursele.
Dl Primar: Eu nu spun asta. Eu spun ce se vizează pe viitor.
Dl Dina: Da, d-le Primar. Fenomenul descentralizării spune aşa: nu mă
ocup eu, stat, direct şi îţi dau ţie administraţie publică locală aceşti bani, să-i împarţi tu,
dar statul nu ni-i dă. Atenţie!
Dl Primar: Nu putem să ştim asta, nici măcar cum vor învăţa copiii.
Dl Dina: Ba da.
Dl Primar: Cât de bine vor învăţa copiii. N-avem de unde să ştim.
Dl Dina: D-le Primar, este o certitudine că statul nu a alocat către
administraţiile publice locale finanţarea complementară pentru acordarea burselor de
studiu. Şi puteţi să verificaţi, aveţi la îndemână toate sursele şi este de necontestat.
Dl Primar: Aşa este, suntem într-o situaţie specială.
Dl Dina: Vă mulţumesc. Eu am apreciat că este efortul consiliului local
care suplineşte statul, creditează statul care nu-şi îndeplineşte obligaţiile legale. Vă
mulţumesc.
D-na Neacşu: Bun, deci de aici să înţelegem că sunteţi de acord să se dea
bursele integral de la bugetul consiliului local şi atunci putem trece să discutăm pe fond
acest proiect.
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Dl Dina: Aţi auzit de la mine ceva care să susţină aserţiunea dvs.?
D-na Neacşu: Nu, am vrut să rezum astfel încât să putem trece la discuţiile
pe fond.
Dl Dina: Nu, la momentul votului o să vedeţi poziţia noastră.
D-na Neacşu: Deci, dau încă o dată citire Art. 1: „Se aprobă finanţarea în
anul şcolar 2011–2012, a burselor şcolare pentru elevii cuprinşi în învăţămânul
preuniversitar de stat din instituţiile de învăţământ de pe raza Sectorului 6, în cuantum
de 130 lei fiecare, pe lună.” Trebuie să completăm, Serviciul Tehnic vă rog să reţineţi
acest amendament la amendament. Deci, să spunem mai frumos: „în cuantum de 130 lei
lunar, fiecare.” Există 4 categorii de burse care se aprobă şi de aceea am spus „fiecare”
sau „pentru fiecare categorie”, Serviciul Tehnic, să fie foarte clar „pentru fiecare
categorie”.
Bun. Supun votului dvs. Art. 1. Voturi împotrivă? Abţineri? 26 de voturi pentru.
Dau citire Art. 2: „Se împuterniceşte directorul Administraţiei Şcolilor Sector 6
să repartizeze unităţilor de învăţământ sumele corespunzătoare plăţii burselor şcolare”
aş spune „şi defalcate”, da Serviciul Tehnic completez la amendament şi de aceea vă
rog să notaţi, „defalcate conform situaţiei centralizate la nivelul I.S.M.B. Sector 6, cu
încadrarea în fondurile bugetare alocate prin bugetul de venituri şi cheltuieli al anului
bugetar 2012.”
Se pare că aceasta ar fi forma finală cu care am convenit şi cu dl Secretar al
sectorului, dacă mai există alte amendamente, dacă nu, voturi împotrivă? Abţineri?
Unanimitate.
Proiectul per ansamablu. Împotrivă? Abţineri? Proiectul a fost adoptat cu 26 de
voturi pentru.
Şi am ajuns la ultimul punct al ordinei de zi: „Întrebări şi interpelări”.
Dl Avramescu, apoi d-na consilier Cristea.
Dl Avramescu: D-na preşedinte, vă mulţumesc. Am o întrebare la dvs. în
calitate de preşedinte de şedinţă, ţinând cont că petentul este prezent în sală, dacă îi
permiteţi să adreseze cele două întrebări foarte scurte direct executivului sau voi da eu
citire întrebărilor ridicate de petent?
D-na Neacşu: Mă scuzaţi. Am vrut să mai certific încă o dată că au notat
corect amendamentele la proiectul precedent.
Dl Avramescu: Reiau atunci. Ştiu precizările legale...
D-na Neacşu: Imediat. Dl Secretar spune că nu am spus în microfon că
proiectul a fost aprobat în integralitate cu 26 de voturi pentru.
Dl Dina: S-a consemnat acum.
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Dl Avramescu: Reiau. Cunosc prevederile legale, dar ţinând cont că
petentul este prezent în sală, vă ceream permisiunea dacă poate adresa direct
executivului cele două întrebări foarte scurte pe care le are dacă nu voi da eu citire
urmând să se exprime prin intermediul unui consilier local?
D-na Neacşu: Petentul fiind?
Dl Avramescu: Dl Florescu Constantin, stă chiar în spatele meu.
D-na Neacşu: Da. Vă rog.
Dl Florescu: Mă numesc Florescu Constantin. Două întrebări simple. Am
fost de două ori în audienţă în noiembrie şi ianuarie la dl Poteraş şi deşi dânsul era în
sediu nu a participat la aceste audienţe.
Şi a doua problemă, pentru problemele ridicate şi formulate nu am primit la unele
răspuns nici după o sută şi ceva de zile.
Dl Primar: Dar atunci când aţi fost în audienţă nu vi s-a dat niciun
răspuns?
Dl Florescu: Mi s-a dat un răspuns la audienţa din 11, dar un răspuns
formal ca să nu mă exprim necuviincios. Iar la audienţa din 11.11.2011 nu am primit
nici astăzi răspuns.
Dl Primar: Dl Florescu o să analizez personal cererea dvs..
Dl Florescu: Mă bucur că v-am cunoscut astăzi.
Dl Avramescu: Am încă o problemă de ridicat în faţa consiliului local. În
cadrul dezbaterii de astăzi, dezbaterii cu public, dezbaterii locale pe tema rectificării de
buget, nu a bugetului local al sectorului 6, s-au făcut câteva afirmaţii politice, ceea ce
arată lipsa de experienţă în organizarea unei dezbateri cu public, dezbateri publice pe o
temă de interes local. Declaraţii politice făcute de către Managerul Sectorului 6 şi de
către directorul de la Investiţii, dl Preda şi anume referitoare la întârzierile care se
înregistrează la proiectul de reabilitare a Centrului Cultural Favorit datorate
intervenţiilor şi contestaţiilor făcute în mod repetat de 2 consilieri locali, cei 2 consilieri
locali liberali fiind subsemnatul şi colegul meu Sorin Dina. Ca urmare aş dori să atrag
atenţia şi să pun în atenţia Consiliului Local şi executivului, imediat ce va apare pe
ecran, este vorba de situaţia aşa cum este prezentată de elicitaţie.ro sistemul de achiziţii
publice în format electronic, referitor la elaborare P.T., D.E., D.T.A.C. liste de cantităţi
şi lucrări pentru Centrul Cultural European Favorit. Licitaţie care a avut loc în
noiembrie 2011. Până apare pe ecran, este vorba de un print screen al situaţiei, stare
anulată, motive pentru anularea procedurii: a fost depusă o singură ofertă care nu a făcut
dovada de depunere a garanţiei de participare fapt pentru care autoritatea contractantă a
decis respingerea ofertei conform articol, litera din H.G. În niciun caz nu apare, dacă
puteţi mări un picuţ partea de sus.... este un document public care este accesibil pentru
oricine are acces internet, încă o dată, nu doar pentru cei care au un sistem de username
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şi parolă. Deci în partea de sus se vede motivaţia anulării respectivei situaţii nu apare
sub nicio formă contestaţie, contestare sau altceva de acest fel.
În concluzie aş ruga executivul pentru dezinformare şi pentru incompetenţă,
dezinformare de-o parte prin minciună şi incompetenţă prin necunoaşterea situaţiei de
fapt, să ia măsurile de rigoare cu cele două persoane care au făcut astăzi astfel de
afirmaţii în dezbaterea publică, afirmaţii care sunt înregistrate pe procesul verbal al
şedinţei, cum că acest proces este întârziat ca urmare a contestaţiilor făcute de 2
consilieri locali, iar în drum spre ieşirea din Primărie să iasă prin spatele Primăriei şi să
vadă o lucrare executată de Primărie în curtea ei, mai exact treptele de intrare, care după
3 luni de iarnă sunt fărâmate. Şi poate vor înţelege de ce nu avem încredere nici în
executiv, nici în lucrările efectuate de către executiv. Mulţumesc.
Dl Primar: Dl Preda fiind în sală putem să-i acordăm ..., pentru date
tehnice.
Dl Avramescu: Nu voi ...
Dl Primar: Politic, chiar nu aveţi nicio..., nu ştiu, dacă v-aţi simţit lezat
politic, e treaba dvs..
Dl Tulugea: Solicit o mică intervenţie.
Dl Primar: Da, vă rog.
Dl Tulugea: Pentru că se începe cu declaraţii politice vreau să informez pe
cei prezenţi în sală că adevărul despre cele discutate azi dimineaţă în această sală este cu
totul şi cu totul altul, dl consilier. Deci nu s-a folosit numele niciunui consilier, nu s-a
folosit numele niciunui partid, iar obiectul discuţiei era cu totul şi cu totul altul, nu ce
prezentaţi dvs. aici. Vă rog frumos, haideţi să..,cel puţin în acestă sală să nu aruncăm cu
minciuni ca la televizor. Unde mulţi se uită şi nu pricepe nimeni nimic. Vă rog din
suflet un pic de respect aşa faţă de noi cel puţin.
Dl Avramescu: Vă înţeleg ruşinea d-le Tulugea şi înţeleg că nu puteţi
accepta o astfel de situaţie.
Dl Tulugea: Nu am cum să accept o minciună ordinară. Cum s-o accept?
D-na Neacşu: Dl consilier Adrian Popescu. Îmi cer scuze dl Popescu îi
dădusem înainte cuvântul doamnei, care fiind o doamnă are întâietate.
D-na Cristea: Mulţumesc. Mă aşteptam la Manuel să mă lase să vorbesc
prima, dar asta este.
Vreau să vă supun atenţiei o problemă sesizată de un cetăţean din Sectorul 6 care
locuieşte pe strada Fabricii. Mi-a pus pe mail o întrebare: Ce se întâmplă cu acea cale
ferată? Restul acela care a rămas de multă vreme în zona respectivă. Am încercat, am
întrebat şi am înţeles că ar aparţine Ministerului Transporturilor. M-am gândit că am
putea şi noi să facem ceva, atât ca şi Consiliu Local şi dl Primar, să facem o adresă către
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Ministerului Transporturilor pentru a dezafecta total această cale ferată care a devenit un
focar de infecţie, este plin de cadavre, de gunoaie, deja este o groapă de gunoi acolo,
aflându-se şi în preajma unei şcoli şi a unei grădiniţe. Acum este iarnă, dar să ne gândim
că va veni vara. Iar acolo va fi ceva greu de suportat. Dacă colegii mei sunt de acord să
facem o adresă către Ministerului Transporturilor prin care să le solicităm să
dezafecteze acea cale ferată, cred că ar fi un lucru foarte bun pentru cetăţenii din sector.
Şi în caz contrar să încercăm să ne adresăm şi Ministerului Sănătăţii, pentru că e vorba
de sănătatea publică până la urmă şi bineînţeles că ar putea şi Poliţia Locală să facă o
adresă prin Departamentul de mediu, e vorba şi de mediul înconjurător. Deci, mă
gândesc că am face un lucru bun pentru cetăţeni. Dacă bineînţeles sunteţi de acord.
D-na Neacşu: O scurtă intervenţie a d-lui consilier Dina vis-a-vis de
situaţia invocată de d-na consilier Cristea.
Dl Dina: Sper să aduc, dacă pot, puţină lumină în problema asta. Întradevăr linia aceea de cale ferată, şina aceea, este la minister, este la Metrorex. Acolo
există intrarea într-un depou al Metrorex. În mod normal acea linie era folosită ca să se
aducă garnituri pentru introducerea acolo. Linia aceea de cale ferată este în patrimoniu
Metrorex, acum, trecând peste acest aspect, nu ştiu dacă ea mai este funcţională sau nu.
De foarte mult timp, este adevărat, nu s-a mai introdus nicio garnitură pe acolo, dar
avem acolo în imediata proximitate a liniei ferate o construcţie, un imobil P plus,
autorizat de Sectorul 6, care deja a dezafectat o porţiune de metri din acea linie. Acum
eu nu ştiu dacă Primăria a fost de acord cu acest lucru, dar acolo este dezafectat. Eu pot
să vă pun poze la dispoziţie d-le Primar, sunt din toamna trecută, cu cea mai mare
plăcere vi le pun la dispoziţie, noi am fost la faţa locului. Deci, există un teren
dreptunghiular, care pe un colţ trece linia, iar muncitorii în împrejmuire pe acel colţ au
scos efectiv calea ferată, acea şină. Iar acolo este un imobil P+4, 5, 6, 8 etaje, un bloc
întreg practic. Dacă vă uitaţi în autorizaţii îl găsiţi acolo eu am verificat la vremea
respectivă autorizaţia există, din toamna trecută.
Dl Primar: Ministerul transporturilor a mai oganizat licitaţii şi a mai dat
câteva bucăţi de teren în zona aceea.
Dl Dina: Eu am vorbit de şină. De şină, că-i dezafectată.
Dl Primar: Eu vă spun ce s-a întâmplat şi am oprit acum câţiva ani când
era ministru domnul Orban, l-am rugat să nu mai dea, pentru că exista un proiect major
de la Răzoare până la Valea...mă rog până la autogară mai încolo deci s-a oprit. Dar s-au
dat nişte bucăţi de teren acolo de către ministerul transporturilor.
Dl Dina: Probabil că altfel nu dădeaţi nici dvs. autorizaţie dacă nu aveau
acte de proprietate.
Dl Primar: Fără discuţie.
Dl Dina: De asta zic. În baza autorizaţiei ei au scos o bucăţică de şină.
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Dl Primar: Se poate, nu vă contrazic.
D-na Neacşu: Domnul consilier Moisă.
Dl Moisă: Domnule Primar aş vrea să notaţi o solicitare foarte importantă
a locuitorilor cartierului Brâncuşi printre care mă număr şi eu de puţin timp. Odată cu
începerea lucrărilor la metrou au fost scoase liniile de troleibuze de pe Valea Ialomiţei.
Locuitorii cartierului Brâncuşi aveau la dispoziţie cele trei troleibuze 90, 91 şi 93 şi
autobuzul 168. În prezent toate troleibuzele au fost scoase din Valea Ialomiţei şi
singurul mijloc de transport al celor din cartierul Brâncuşi este autobuzul 168 care
circulă la jumătate de oră. Nu fac nici o exagerare stând acolo cu ceasul în mână deci
din jumătate în jumătate de oră. Dacă nu poţi să stai, sau te grăbeşti să aştepţi acea
jumătate de oră trebuie să mergi pe jos o staţie foarte lungă de la Brâncuşi până la Valea
Argeşului care în condiţii de iarnă, de noapte dar oricând, acolo am văzut permanent
femei tinere cum sunt în cartierul Brâncuşi să meargă până la acea zonă care este o zonă
destul de nepopulată să zicem aşa, toate intrările în bloc sunt pe partea cealaltă şi mai
ales acuma când a fost zăpada a fost un calvar. Oamenii mergeau pe carosabil.
Deci, vă rog frumos să faceţi din partea Executivului al Primăriei o solicitare la
RATB pentru suplimentarea acestor autobuze. Nu vreau să dau să moară capra
vecinului. Mă uitam dincolo la autobuzul 368 care într-adevăr deserveşte Ghencea în
partea cealaltă în permanenţă nu se compară aglomeraţia, vă daţi seama? Ăla vine la 10
minute, la 7 şi ăsta la jumătate de oră. Deci nu se poate continua aşa. Vă rog să verificaţi
ceea ce solicită locuitorii şi să încercaţi un demers. Mulţumesc.
Dl Primar: Cunosc foarte bine aspectul. Din păcate RATB-ul nu ne dă
concursul. Au un parc restrâns de maşini, Bucureştiul s-a extins foarte mult în ultima
perioadă, nu fac faţă la solicitări. Ne poate da domnul Tulugea mai multe detalii.
Dl Tulugea: Da, tocmai vroiam să prezint situaţia respectivă pentru că o
cunosc foarte bine. Numai departe astăzi în consiliul de administraţie al RATB-ului leam reamintit această solicitare. Am discutat şi cu directorul DAFL-ului din cartierul
Brâncuşi să facă o notă scrisă cu această cerinţă. Promisiunile atât ale directorului
general cât şi ale directorului de exploatare de la RATB sunt că vor face tot ce pot ca să
reducă la jumătate timpul de aşteptare. Au întâmpinat, acuma trebuie să şi recunoaştem
că cei care stau prin apropriere au văzut că în perioada ninsorilor au fost nişte probleme,
sunt şi multe maşini, e greu şi pentru ei ca să se strecoare cu maşinile, dar au promis că
vor rezolva această problemă.
D-na Neacşu: Da, mulţumesc. Domnul consilier Adrian Popescu apoi
domnul consilier Dina.
Dl Popescu Adrian: Vreau şi eu să ştiu care sunt firmele care au răspuns
de deszăpezirea în Sectorul 6. Poate aceste firme aşteaptă vara, aş vrea să ştiu şi sumele
alocate pentru deszăpezire în sectorul 6 pentru că atât trotuarele la ora actuală cât şi
staţiile ITB încă sunt pline de zăpadă şi sunt predispuşi oamenii la orice accident. Deci
nu îşi mai fac treaba.
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Anul trecut spre exemplu eliberau cel puţin la rigolă dădeau zăpada şi se putea
scurge apa. Acuma sunt bălţi peste bălţi. Deci firmele care sunt poate au terminat banii,
dar nu ştiu ce au făcut de banii ăştia, prima întrebare.
A doua: am să rog executivul şi pe domnul Demirel că dânsul, era mai implicat în
chestiile astea, domnul Primar are alte probleme, domne să găsescă măsurile legale
împotriva celor care răspund şi trebuie să îmi dea răspunsuri la interpelările care le tot
fac. Şi nu la interpelările făcute în ultima jumătate de an, barem de la ultimile două
şedinţe de consiliu local să îmi dea şi mie răspunsurile scrise ca să nu întreb aşa să ne
aflăm sau numai contează că facem interpelări, pentru că nu le fac în numele meu le fac
în numele cetăţenilor. Deci, să mi se dea răspunsul ca să ştim ce facem.
Şi a treia problemă: lucrările la metrou au bramburit total circulaţia în Sectorul 6
mai ales pe Drumul Taberei şi posibilitatea de parcare chiar ale riveranilor. Dacă
executivul... sau dau o sugestie executivului să prevadă nişte obligaţii acestor firme de
la metrou de asigurare sau amenajarea provizorie de nişte locuri de parcare în perioada
aceasta a derulării lucrărilor, pentru că efectiv nu ai unde să parchezi. Iar dacă nu ai
unde să parchezi atunci şi firma asta de ridicare să nu îşi mai facă cu atât brio să îşi facă
activitatea că nu ai unde să mai parchezi şi atunci ce facem? Ne luăm maşina în casă ce
facem cu maşinile? Deci este problema cetăţenilor mai ales din Drumul Taberei care
este un blocaj total. Atât la circulaţie cât şi la parcare. Vă mulţumesc.
Dl Primar: Domnul Popescu. Deci nu i-au apărarea nimănui dar, în nici un
caz nu poţi previziona că o să ningă mai mult decât a nins vreodată. Cât s-a plătit vedem
la urmă. Oricum va depăşi suma pe care am previzionat-o. Nu seamănă cu nici o iarnă
de până acum, în ultimii 20 de ani dacă îmi aduc aminte. Am apelat la toate firmele de
construcţii care le-am cunoscut şi care au fost în sectorul 6 şi nu numai. Am apelat la
orice persoană care avea un utilaj sau mai multe. Deci ei trebuie să facă o evaluare
acuma. Pe Bucureşti s-a făcut o medie undeva aproape de un metru a fost căderea
acumulată în această iarnă. De fapt în ianuarie, februarie. Un metru de zăpadă pe toată
suprafaţa sectorului. Gândiţi-vă ce înseamnă. Sunteţi profesor de matematică puteţi să
faceţi şi un calcul. Înseamnă nişte sute de mii de metri cubi, sute de mii de metri cubi
de zăpadă care dată la o parte, mutată, transportată ş.a.m.d.. Oricum a fost foarte mult
voluntariat. Încă odată vă spun că ar trebui să mulţumesc şi pe orice cale celor care neau ajutat. Începând cu o lopată şi terminând cu utilaje mari. Deci este o situaţie specială,
nu este ceea ce mi-aş fi dorit nici eu adică şi eu aş fi vrut mai bine. Atâta s-a putut. Dacă
vreţi date tehnice domnul director eu ştiu poate să vă dea dacă vreţi mai multe.
Dl Popescu Adrian.: .........eu mă gândesc că a căzut multă zăpadă şi că sau făcut nişte eforturi. Eu vreau să spun că de o săptămână, zece zile nu s-a mai
întâmplat nimic din punct de vedere meteo şi totuşi aşteptăm să se topească. Barem să
se elibereze la bordură acolo ca să aibă unde să se scurgă apa. Mai ales pe Bd.
Timişoara, se poate, anul trecut s-a făcut la lopată. Pe Bd. Timişoara pe unde stau eu
este mare problemă. Nu pe unde stau eu, tot Bd Timişoara de la Plaza România până sus
la Frigocom.
Dl Primar: Nu vorbiţi de stradă în sine nu?
Dl Popescu Adrian: Şi trotuare...De trotuare.
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Dl Primar: Domnul Director?
Dl Mugur Cristea: Chiar nu ştiu de Bd. Timişoara la momentul ăsta. Nu
am găsit probleme deosebite faţă de ce a fost în sectorul ăsta la deszăpezire. Noroi,
gunoi, lucruri de genul ăsta care sunt naturale în momentul în care o maşină nu poate să
intre să ridice când lăţimea unei străzi are doi metri. Nisip care rămâne după miile de
tone de sare şi de nisip care au fost date în vederea deszăpezirii, sunt lucruri care acuma
se văd. Se vor vedea oricum până la topirea zăpezii. Urmează în ABC-ul care-l începem
din martie să le vedeţi mai puţin. Altceva nu am ce să răspund. Despre datele tehnice vă
stau la dispoziţie oricând cu sume, cantităţi, utilaje, preţuri.
Dl Popescu Adrian: Eu am vrut să spun că ADP-ul pe perioada urâtă şi-a
făcut treaba. Eu mă refer la firmele care au contract pentru deszăpezire. Deci ADP-ul în
măsura în care a putut şi-a făcut treaba. Nu mă refer la ADP ci la cei care sunt în plus,
firmele celelalte. ADP-ul repet şi-a făcut treaba. Dar erau mai multe firme care trebuia
să îi sprijine în continuare. Mulţumesc.
Dl Mugur Cristea: La asta am şi răspuns. Respectivele societăţi urmează
să vă spun dacă sunteţi interesat pe devize şi fiecare cantitate în parte.
Dl Primar: Ştiţi bine că am avut discuţii mari cu firma URBAN. Chiar am
şi făcut o declaraţie publică şi urmează să începem procedura de licitaţie pentru
serviciul salubrizare şi deszăpezire, dar după ce se va termina această perioadă. În două
săptămâni maxim vor începe procedurile.
D-na Neacşu: Domnul consilier Dina şi apoi domnul consilier Constantin.
Dl Dina: În primul rând pentru colegii noştri din consiliu local astăzi
prezenţi aici de asemenea şi pentru toţi membrii executivului de asemenea prezenţi în
această sală aş vrea să ofer câteva argumente pentru poziţiile noastre din consiliul local.
Şi o să dau citire unor articole de lege. Unul dintre ele spune aşa: „participarea aleşilor
locali la activitatea autorităţilor administraţiei publice locale are caracter public şi
legitim fiind în acord cu interesele generale ale colectivităţii în care îşi exercită
mandatul”.
O altă prevedere legală spune aşa: „dreptul aleşilor locali de a avea acces la orice
informaţie de interes public nu poate fi îngrădit”, continuă acest articol „autorităţile
administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile, serviciile publice precum şi
persoanele.....de drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a consilierilor
locali potrivit competenţelor ce le revin asupra treburilor publice şi asupra problemelor
de interes local”.
Un alt paragraf legal spune aşa: „aleşii locali au obligaţia de a aduce la
cunoştiinţa cetăţenilor toate faptele şi actele administrative ce interesează colectivitatea
locală”. Am citit articolul 3, articolul 42 şi articolul 50 din statutul aleşilor locali.
Aşadar stimaţi colegi şi din consiliul local şi din executiv acţiunile noastre se
circumscriu şi acestor trei paragrafe pe care le-am enunţat. În ceea ce priveşte accesul la
informaţie publică învederez din nou domnului Primar care acum două şedinţe mi-a
promis că se va ocupa de nişte cereri formulate în baza legii privind accesul la
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informaţii publice şi din nou pentru domnul Primar le voi repeta: cererea numărul
34345/03.11.2011, de asemenea cererea numărul 34120/02.11.2011 iar la aceste două
hârtii am făcut o revenire în anul 2012 în ziua de 1 februarie sub numărul de 3623.
Având în vedere în continuare refuzul autorităţii locale cum spuneam şi în ultima cerere
înţeleg să mă folosesc de toate mijloacele legale, civile şi penale de care dispun pentru
a obţine în mod complet informaţiile solicitate, asta cu privire la faptul că legea este
ignorată. Cum am spus şi în şedinţa trecută o voi spune şi acum. Din punctul nostru de
vedere, domnul Secretar vă rog frumos să aveţi amabilitatea să mă ascultaţi iar după
aceea dacă doamna preşedinte vă dă cuvântul puteţi să îl folosiţi.
Cum am spus şi în şedinţa trecută din punctul nostru de vedere aplicarea legii nu
este aleatorie, din punctul nostru de vedere aplicarea legii nu este opţională, ci din
punctul nostru de vedere aplicarea legii este obligatorie. Aşadar închei aici această
primă parte a luării mele de cuvânt.
Cea de-a doua parte a luării mele de cuvânt se referă la faptul că, imediat după
dezbaterea publică de astăzi, domnul Primar a fost prezent la o emisiune radiofonică. În
cadrul acestei emisiuni radiofonice a făcut o serie întreagă de afirmaţii cu privire la care
voi adresa şi eu la rândul meu nişte întrebări, nişte interpelări în acest sens. În contextul
celor spuse de domnul consilier Adrian Popescu adică: lucrările la metrou au afectat
spaţii de parcare domnul Primar a spus că „în cel mai scurt timp posibil va instala
sisteme de SMART PARKING” pe care, ştiţi acelea tip carusel care avem instalate în
sector o serie întreagă de astfel de dispozitive, „şi le va oferi spre închiriere la preţul
parcării anuale” care se plăteşte către ADP respectiv cât o fi el 60, 70 lei. În acest sens
prima întrebare pe care v-o adresez domnule Primar este câte astfel de dispozitive
intenţionaţi să achiziţionaţi şi când le veţi instala şi după răspunsul dvs. o să continui cu
întrebările pentru dvs..
Dl Primar: Dacă dvs. credeţi că faceţi aici meditaţii juridice cu noi vă
înşelaţi.
Unu: am spus cât legea îmi va permite aici aţi specificat bine, deci va trebui să
venim cu o rectificare de buget, vom tăia de la statui să spunem, că tot vă stau în cap
statuile acelea, tăiem de acolo bani şi o să achiziţionăm minim 10 Smart-Parkinguri.
Este o soluţie de urgenţă, o soluţie care necesită eu ştiu o rezolvare imediată şi dacă nu,
aşa cum am spus la radio şi bineînţeles nu am dat nume dacă aţi urmărit atent
emisiunea, ceea ce nu-i rău până la urmă ca să ştiţi care-i părerea cetăţenilor, că să ştiţi
de ce noi intervenim în anumite momente nu că vrem noi aşa, dacă nu vom fi blocaţi eu
ştiu prin ce tertipuri pe la anumite instituţii ale statului maxim două luni putem să
montăm aceste.......... două luni, trei luni să zicem. Nu ştiu exact data.
Dl Dina: Să înţeleg de la dvs. că vă veţi mişca într-atât de repede încât să
generăm rectificare de buget, să generăm hotărâri de consiliu privind aprobarea
documentaţiilor cu amplasamente şi cu tot ce trebuie şi după aceea....
Dl Primar: Toate acestea se pot face într-o singură şedinţă.
Dl Dina: Ok, ok. Le aşteptăm cu real interes aceste.....
Dl Primar: Sunt convins. Ca de altfel toate.....
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Dl Dina: Absolut. Tot la această intervenţie radiofonică a dvs...
Dl Primar: Nu este a mea. E o invitaţie care mi-o face Radio Bucureşti.
Mie, la toţi primarii din......
Dl Dina: Aşa! Atunci, mă scuzaţi, reformulez. În cadrul emisiunii la care
aţi fost invitat aţi mai avut nişte alocuţiuni pe tema dezbaterii publice care a avut loc
astăzi aici în această sală la orele 10 cu privire la rectificarea de buget. Nu cred că o să
pot să reproduc mot a mot spusele dvs. dar dacă greşesc o să vă rog să mă corectaţi, o să
încerc să reproduc ideea cât mai fidel.
Aţi spus aproximativ la radio: „toate problemele legate de rectificarea de buget
care au fost ridicate astăzi la dezbaterea publică o să vedeţi finalitatea lor în şedinţa de
astăzi de consiliu.” Şi am rămas surprins pentru că şedinţa de consiliu de astăzi nu are
nici în clin nici în mânecă cu rectificarea de buget. Şi de asemenea aţi spus, la fel citez
cât pot de bine din memorie, că „o să vedeţi şi cine va fi pro şi contra acestor lucruri
care s-au ridicat în dezbaterea publică pe rectificarea de buget.” Întrebarea mea pentru
dvs. este: v-aţi referit cumva la şedinţa aceasta, eu aşa am înţeles, sau v-aţi referit la o
şedinţă ulterioară?
Dl Primar: Domnul Dina probabil a fost o greşeală de exprimare a mea.
Probabil că, bineînţeles că m-am referit la o şedinţă în care va apare această rectificare.
Dl Dina: Eu am reţinut că aţi spus „în această după-amiază veţi vedea
cine”.
Dl Primar: Se poate. Se poate să fi greşit eu.
Dl Dina: Am înţeles. Bun. Legat tot de această invitaţie căreia i-aţi dat curs
la postul de radio menţionat de dvs., tot acolo, tot aşa încerc să redau cu cea mai mare
fidelitate de care pot să dau dovadă, aţi spus că: „în legătură cu Centrul Cultural
Favorit, cineva v-a adresat o întrebare legat de realizare: Ce se întâmplă? Cum se
întâmplă? Şi dvs., domnule Primar, în răspuns la întrebarea ce v-a fost adresată, aţi spus
din păcate acelaşi lucru pe care cei doi reprezentanţi ai executivului ce la dezbaterea
publică au stat la stânga dvs., aţi făcut aceleaşi precizări: procedurile pentru Centrul
Cultural European au fost blocate de intervenţiile a doi consilieri locali.” Ori cum a spus
şi colegul nostru astăzi, puţin mai devreme, procedura pentru Centrul Cultural European
este anulată din dispoziţia autorităţii contractante datorită faptului că societatea care s-a
prezentat nu a avut ofertă corespunzătoare respectiv, conform legii nu a depus scrisoare
de garanţie bancară. În acest context vă întreb dvs. aţi preluat ad-literam explicaţia celor
doi reprezentanţi ai executivului sau şi dvs. în mod conştient aţi spus acest lucru? Adică
aţi avut şi dvs. încredinţarea fermă, ca şi dumnealor, cu privire la spusele enunţate
anterior?
Dl Primar: Domnul Dina, haideţi să nu dramatizăm aşa de mult. Dvs. vă
deranjează că am spus la radio treaba asta sau că practic nu s-a realizat procedura de
licitaţie la Favorit? Sunt tare curios.
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Dl Dina: Deci...
Dl Primar: Nu, nu. Ce vă deranjează pe dvs. cel mai mult? Sincer vorbind
acuma că ne cunoaştem de ceva timp şi cred că ne putem spune aşa...eu cred că ne
putem spune în faţă până la urmă.
Dl Dina: Absolut.
Dl Primar: Ce vă deranjează pe dvs. că s-a întrerupt licitaţia?
Dl Dina: Nu.
Dl Primar: Nu.
Dl Dina: Pe mine mă interesează, nu mă interesează, mă deranjează faptul
că aţi spus că din vina altcuiva şi nu a autorităţii locale s-a întâmplat ce s-a întâmplat.
Numai puţin. Şi sunt lucruri pe care noi aici le contracarăm într-un spaţiu restrâns din
care informaţia se propagă mult mai puţin decât un mediu care înseamnă spaţiu
radiofonic care are altă audienţă.
Dl Primar: Atâta timp cât nu am dat nume şi nu am precizat cine, nu cred
că trebuie să vă simţiţi aşa de..., cu musca pe căciulă.
Dl Dina: Nu, nu, nu. Cum v-a spus şi colegul Avrămescu şi în sală la
dezbaterea publică, s-a spus doi consilieri locali PNL...
Dl Anton: Nu s-a spus PNL.
Dl Dina: Bine mă scuzaţi. Ok.
Dl Primar: Dacă vă simţiţi cu musca pe căciulă este altă treabă asta, nu
ştiu.
Dl Dina: Nu, nu, nu. Eu vorbesc de Centrul Cultural European.
D-na Neacşu: Domnul consilier, domnul Secretar vrea să intervină.
Dl Secretar: Am rugămintea la domnul consilier Dina Sorin dacă are o
copie a acelor intervenţii făcute către executiv să mi le dea personal să ne ocupăm în
rezolvarea lor cât se poate de urgent, asta este una.
Şi a doua cu toată stima şi cer iertare dacă îmi depăşesc atribuţiunile cumva, dar
aici se vor discuta şi se va discuta chestiuni de administraţie publică locală, nu analiză
pe text a unui interviu a unei anumite persoane la un anumit post de radio. Vă
mulţumesc pentru înţelegere.
D-na Neacşu: Domnul Constantin mai dorea, s-a înscris la cuvânt.
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Dl Dina: Îmi pare rău, am fost menţionat dacă îmi permiteţi pe procedură
să am şi eu un drept scurt la replică pentru domnul Secretar.
D-na Neacşu: Domnul Constantin, numai puţin, i-am dat cuvântul
colegului care s-a înscris de mult.
Dl Constantin: Domnule Primar, stimaţi colegi. Vorbesc în numele unor
locuitori din Str. Drumul Taberei privitor la magistrala cinci de metrou care se
construieşte în Drumul Taberei. Acum circa două săptămâni a avut loc o întâlnire între o
delegaţie la Ministerul Mediului la care a luat parte şi cei de la Metrorex prin care s-a
dezbătut situaţia care s-a creat de această magistrală privind tăierea abuzivă a unor
arbori care sunt şi ocrotiţi de natură cum ar fi teiul. De patruzeci şi ceva de ani se taie
abuziv la ei ceea ce încă o dată se dovedeşte că nu ştim să preţuim aceşti arbori. Din
discuţiile avute a reieşit că se va gândi la o altă mişcare în care se va încerca să nu se
mai taie abuziv aceşti pomi.
Domnule Primar nu ştiu dacă cunoaşteţi lucru ăsta dar după părerea mea gândiţivă că aceşti arbori au fost puşi acum vreo 45 de ani în Drumul Taberei. Aceşti arbori
ajută foarte mult la purificarea aerului din Drumul Taberei. Veniţi vara şi o să vedeţi că
teii ăştia acoperă o suprafaţă foarte mare. De aceea oamenii vă roagă şi pe dvs. să
interveniţi dacă se poate ca tăierile să se facă selectiv şi numai unde este cazul. Vă
mulţumesc.
Dl Primar: Trebuie să vă răspund. Aprobările le au de la primăria
capitalei. Au avize, au absolut tot ceea ce înseamnă autorizaţii, aviz de la toată lumea.
Domnul Constantin ce pot să vă spun mai mult decât atâta? În orice caz ei au promis
chiar şi eu că o să plantăm la timpul respectiv de patru ori mai mult decât s-a tăiat.
Dl Constantin: Dacă om mai apuca.
Dl Primar: Să sperăm că apucăm.
D-na Neacşu: Domnul consilier Avramescu. Dacă colegul dvs. vă cedează
cuvântul eu nu am nimic împotrivă.
Dl Avramescu: O completare la ceea ce a spus colegul consilier. Pe 30
ianuarie a fost emisă de către garda de mediu o hotărâre, un ordin prin care se sistează
tăierile de arbori şi are loc un proces de consultare publică referitor la identificarea de
soluţii alternative. Au fost propuse soluţii alternative de către cetăţeni, de către ONGuri
ş.a.m.d.. Nu ştiu în ce măsură se pun în aplicare respectivul ordin. Am văzut arbori tăiaţi
săptămâna trecută, în ultimile şapte zile, în ultimile 10 zile am văzut arbori tăiaţi în
special în zona 34. Dar există un ordin al gărzii de mediu care solicită sistarea, de fapt
impune sistarea tăierilor. Mulţumesc.
Dl Primar: Ce pot să vă spun împreună cu direcţia de la Metrorex am
stabilit săptămâna viitoare întâlniri cu cetăţenii şi în teritoriu şi aici, să putem să punem
la punct şi să informăm cât mai corect până la urmă cum vor decurge în viitor aceste
lucrări. Pentru că se va intra în forţă.
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