al şedinţei ordinare din data de 18.06.2015
D-na Secretar face prezenţa: Bună ziua. Butacu Simona Valentina
absent motivat. Dumitraşcu Cristian absent. Stan Sorin Cristian absent motivat.
Avem 24 consilieri prezenţi din 27 în funcţie.
Supun spre aprobare procesul verbal al şedinţei ordinare din data de
28.05.2015. Cine este împotrivă? Se abţine cineva? Aprobat cu unanimitate de
voturi.
Acord cuvântul d-lui preşedinte.
Dl Puşcaş: Bună seara şi bine aţi venit la şedinţa ordinară din data de
18.06.2015.
Prin dispoziţia nr. 1470/12.06.2015 în temeiul dispoziţiilor art. 39 alin. (1) şi
ale art. 68 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Primarul Sectorului 6, dispune: Articol unic: Se convoacă Consiliul Local
Sector 6 în şedinţă ordinară în data de 18.06.2015, ora 1700 în sala de şedinţe a
Primăriei Sectorului 6, situată în Calea Plevnei nr. 147-149.
Cu acestea, înainte de a trece la supunerea la vot a ordinii de zi, aş vrea să
întreb executivul dacă mai sunt alte proiecte de hotărâri pentru a completa ordinea
pe care o avem de dezbătut astăzi. Vă rog, dl Viceprimar.
Dl Viceprimar: Bună ziua. Două propuneri, două proiecte de
hotărâre.
Primul proiect este: „Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării
procedurii de înfiinţare a structurii Banca Locală de Alimente Sector 6” şi al doilea
proiect este: „Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul
2015 a proiectului Înot pentru sănătate – proiect de activităţi sportive pentru
dezvoltarea personală a copiilor de pe raza sectorului 6, desfăşurat de Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6”.
Ambele proiecte sunt ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sector 6. Cam atât.
Dl Puşcaş: Având în vedere completările d-lui Viceprimar, vă supun
aprobării dvs. ordinea de zi a şedinţei de astăzi cu cele două proiecte prezentate.
Ele se vor regăsi la punctul 5 şi punctul 6, Interpelările şi Întrebările vor fi la
punctul 7. Supun aprobării dvs. ordinea de zi cu completările făcute de dl
Viceprimar, cu proiectele solicitate pentru a fi introduse pe ordinea de zi. Cine este
pentru? Cine se abţine? Cine este împotrivă?
Biroul Tehnic: 24 pentru.
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Dl Puşcaş: Cu majoritatea celor 24 de consilieri locali, ordinea de zi
a şedinţei de astăzi a fost aprobată.
Înainte de a trece la dezbaterea proiectelor de hotărâre de pe ordinea de zi,
aş vrea să avem ca modalitate de lucru astăzi, ca de fiecare dată, dezbaterea
proiectelor în totalitatea lor dacă nu sunt discuţii. Dacă sunt discuţii, le vom vota
pe articole. Supun această manieră de lucru aprobării dvs.. Cine este pentru? Cine
se abţine? Cine este împotrivă? Vă mulţumesc. Deci, dacă nu sunt discuţii, vom
vota proiectele de hotărâre în totalitatea lor, dacă vor fi discuţii, le vom vota pe
articole.
Mai vreau o precizare. Dacă sunt reprezentanţi ai presei în sală şi dacă sunt,
să ne spună din partea căror publicaţii. Nu sunt. Vă mulţumesc. Trecem la
dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi.
Punctul 2: Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Vă rog frumos, grupurile care sunt în sală faceţi propuneri pentru preşedintele
de şedinţă. Văd că aţi ridicat primul mâna, vă rog.
Dl Eftimie: Eu am fost primul.
Dl Puşcaş: Vă rog, dl consilier.
Dl Eftimie: Dl preşedinte, domnilor, stimaţi colegi. Având în vedere
că luna aceasta se împlinesc 3 ani de la constituirea Consiliului Local Sector 6 şi
având în vedere faptul că la fiecare 3 luni au fost aleşi ca preşedinte de şedinţă de
la U.S.L., cred că este cazul ca pentru următoarele 3 luni să fie şi un consilier local
independent, fapt pentru care îl propun pe dl consilier local Orhei Oliviu Lucian.
Vă mulţumesc.
Dl Puşcaş: Vă mulţumesc, d-le consilier. Dl Gheorghe Iulian, vă rog
frumos, propuneţi şi dvs., v-am văzut că doreaţi acest lucru.
Dl Gheorghe: Propunerea noastră pentru funcţia de preşedinte este în
persoana d-lui Moisă Constantin.
Dl Puşcaş: Deci, avem două propuneri, dl Orhei şi dl Moisă. Supun,
în această ordine, aprobării dvs. cele două propuneri. Cine este pentru propunerea
d-lui Eftimie, respectiv pentru dl Orhei? Cine se abţine?
Dl Eftimie: Staţi că nu am înţeles.
Dl Puşcaş: Cine este pentru propunerea d-lui Orhei? Deci, două
voturi (dl Orhei, dl Eftimie). Cine se abţine? 7 abţineri (dl Anton, dl Buznicea, dl
Enache, d-na Gaspar, d-na Nicolescu, d-na Niculae, dl Tulugea) şi restul sunt
împotrivă.
Supun aprobării dvs. propunerea d-lui Gheorghe Iulian cu privire la
candidatura d-lui Moisă. Cine este pentru? Cine se abţine?
Biroul Tehnic: 2 abţineri.
Dl Puşcaş: Şi restul sunt împotrivă. Deci, care este scorul?
2

Biroul Tehnic: O abţinere (dl Buznicea), două voturi împotrivă (dl
Orhei, dl Eftimie) şi 21 pentru.
Dl Puşcaş: Deci, cu 21 de voturi pentru, o abţinere şi două împotrivă,
propunerea privind alegerea preşedintelui de şedinţă este pentru alegerea d-lui
Moisă ca preşedinte de şedinţă pentru următoarele 3 luni.
Dl Eftimie: Să înţelegem că U.S.L.- ul a rămas unit?
Dl Puşcaş: Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de
hotărâre privind aprobarea implementării şi sustenabilităţii, în anii 2016-2021,
necesare proiectului „Educaţi azi, valoroşi mâine”, cod PET029.
Discuţii? Nu sunt discuţii? Supun proiectul de hotărâre aprobării dvs.. Cine
este împotrivă ? Cine se abţine?
Biroul Tehnic: 3 abţineri (d-na Gaspar, d-na Nicolescu, d-na
Niculae) şi 21 de voturi pentru.
Dl Puşcaş: Cu 21 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost
adoptat.
Punctul 4: Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi
a documentaţiei şi indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
”Sistem infomatic integrat de tip comandă şi control”.
Discuţii? Nu sunt discuţii? Supun proiectul în integralitatea lui aprobării
dvs.. Cine este împotrivă? Cine se abţine? O abţinere (d-na Niculae) şi 23 de
voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
La punctul 6: Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii
de înfiinţare a structurii ”Banca Locală de Alimente Sector 6”. Sunt discuţii?
Dl Bordei: Dl Preşedinte, pentru cultura mea,”Banca Locală de
Alimente” cum adică domne, cum se poate aşa ceva?
Dl Puşcaş: Dl Director, vă rog frumos, faceţi câteva precizări pentru
colegul nostru.
Dl Lăcătuş: „Banca Locală de Alimente”, asta înseamnă o structură
care să atragă toate fondurile alimentare ale comunităţii Sectorului 6. Prin asta
înţelegând persoane fizice şi persoane juridice plecând de la retail-eri mari, de la
Metro, de la toţi producătorii şi nu numai din Sectorul 6, producătorii foarte mari,
până la persoanele fizice care pot aduce către această structură, care se numeşte
„Bancă Locală de Alimente”, tot ce înseamnă parte de alimente perisabile şi
neperisabile.
Există două chestiuni, in şi out. In-ul înseamnă, dacă vreţi, cei care aduc
aceste alimente, iar out înseamnă cei care duc mai departe către cetăţenii care au
într-adevăr nevoie de aceste alimente. Această Bancă se va prezenta ca o structură
centrală care va da către asociaţii, organizaţii non-guvernamentale şi către orice
persoane dispuse să primească aceste alimente, pachete, într-un fel sau altul, plus
alimente gătite. „Banca de Alimente” va ajuta în primul rând, dacă vreţi,
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administraţia locală, în sensul în care primordial va fi ca din această „Bancă de
Alimente” să fie asigurate alimentele necesare preparării hranei pentru tot ce
înseamnă: centrele noastre de zi, căminele de bătrâni, parte de after-school, plus
fundaţiile, care la momentul acesta gătesc şi pentru care Consiliul Local suportă
aproximativ 50% din contravaloarea acestei hrane. Mai mult, aşa cum am scris în
proiect, o să dau atâtea explicaţii câte sunt necesare.
Ce ne dorim, de fapt executivul, prin realizarea acestei „Bănci de Alimente”
este următorul lucru: orice persoană aflată în nevoie la un moment dat, nu neapărat
un asistat social, pe care putem să o ajutăm să iasă din necaz, rezolvându-i această
problemă alimentară, să o putem ajuta. Fiind un proiect local, nu suntem, dacă
vreţi, încorsetaţi de ceea ce înseamnă partea centrală, hotărâri de guvern, legi şi
alte acte normative care gândesc la un sistem macro şi care gândesc pentru foarte
mulţi, puţin. Asta este politica publică în România, din 1990 încoace. Bun. Noi ne
permitem să venim complementar.
Vă dau un exemplu, acesta este un exemplu foarte clar. Să spunem că este o
familie cu 2 adulţi, 2 copii, lucrează în sistemul IT, mâine firma lor dă faliment. El
are nevoie mâine să ştie că poate să pună pe masa copiilor ceva. Dacă eu nu îl ajut
în momentul acela va trebui să se ducă, nu ştiu, să tundă gazonul, meserie
onorabilă de altfel, dar nu ceea ce ştie el să facă ca să poată aduce acei 50 de lei săşi cumpere de mâncare. Dacă îl ţin aşa o săptămână va ieşi uşor, uşor din sistem şi,
într-adevăr, îl voi transforma într-un asistat social, pentru că pierde legătura cu
ceea ce ar însemna să se angajeze pe un post corespunzător pregătirii lui. Este cea
mai rapidă metodă de a interveni în situaţia unei familii, asigurându-i hrană.
Mai mult decât atât, există, şi de aici dacă vreţi într-un fel sau altul graba,
să spunem, să încercăm să rezolvăm această chestiune. Primordial, în Uniunea
Europeană la momentul acesta, ştiţi şi dvs. foarte bine, în Franţa s-a dat o lege prin
care toţi retail-erii sunt obligaţi să dea alimentele pe care le-ar distruge către
structurile de asistenţă socială. În România, eu ştiu că există o iniţiativă a unui
deputat, dacă nu mă înşel din partea U.N.P.R.-ului pe care a introdus-o în
Parlament pe chestiunea asta. Ştim că se lucrează la nivelul Consiliului Europei şi
pentru a se face o Directivă Europeană trebuie să fim pregătiţi. Această structură
trebuie să aibă clar, să respecte nişte reguli de igienă sanitară, de securitate
alimentară, ş.a.m.d.. Dezideratul nostru este să nu mai existe om care să spună că
el nu are ce pune pe masa familiei în fiecare zi.
D-na Petrescu: D-le Director, puteţi să faceţi o precizare, că acest
proiect a fost demarat de Crucea Roşie. Da? Aţi fost beneficiar…
Dl Lăcătuş: Ajung şi acolo. Crucea Roşie, pe care l-am prezentat şi
aici în cadrul proiectului dezvoltă Bancă de Alimente, însă există diferenţe majore.
Crucea Roşie la momentul acesta colaborează cu noi. Consiliul Local a pus la
dispoziţie spaţiu pentru Crucea Roşie pentru a depozita diverse chestiuni. Există
însă o diferenţă de concept, Crucea Roşie face aşa: să spunem că magazinele
partenere sunt acele ţarcuri, să le spunem, în care eu dacă am cumpărat 3 litri de
ulei pot dona/lăsa o sticlă de ulei, ei ţinându-le pentru anumite programe ţintite şi
cu atât mai mult pentru calamităţi şi chestiuni de genul acesta, să spunem, de
principiu, ce ne dorim noi este să facem altceva. Ceea ce nu ajunge, nu facem
concurenţă. E o chestiune foarte bună, sunt complementare. Crucea Roşie va fi
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unul dintre partenerii noştri care va distribui alimentele şi ne va ajuta şi pe partea
de in. Atât. Da? Dacă v-am convins, eu vă mulţumesc mult.
Dl Eftimie: E suficient.
Dl Bordei: Dl Director, paradisul a coborât la noi aici în Sectorul 6.
Dl Lăcătuş: Dl Bordei, nu a coborât dar să ştiţi că poate să coboare.
Vă mulţumesc.
D-na Petrescu: Dacă aţi cunoaşte d-le consilier cât de important şi
cât de benefic, pentru persoanele aflate într-o dificultate din punct de vedere
financiar, a fost acest proiect. Vă vorbesc în calitate de preşedinte al Crucii Roşii
din Sectorul 6 şi ştiu cât de mult am lucrat cu dl Director, cu Direcţia de Protecţie
pe acest proiect. Într-adevăr, să ştiţi că are o eficienţă foarte mare. Este un lucru
extraordinar să…
Dl Bordei: Să ştiţi că din ceea ce văd, simt şi trăiesc, sunt convins că
…
D-na Petrescu: Niciodată nu poţi să rezolvi toate problemele, dar în
momentul în care se încearcă ceva este bine să avem o deschidere către lucrurile
acestea.
Dl Puşcaş: Dl Bordei sper că aţi fost mulţumit de răspuns.
Dl Bordei: Sunt foarte mulţumit.
Dl Puşcaş: Vă mulţumesc.
Deci, având în vedere că au fost discuţii trecem la aprobarea proiectului de
hotărâre pe articole.
Dă citire articolului 1.
Prin urmare supun aprobării dvs. articolul 1. Cine este împotrivă? Cine se
abţine?
Biroul Tehnic: 24 de voturi pentru.
Dl Puşcaş: Cu majoritatea celor 24 de consilierii locali prezenţi,
articolul 1 este aprobat.
Dă citire articolului 2.
Supun aprobării articolul 2. Cine este împotrivă? Cine se abţine? Cu 24 de
voturi, articolul 2 este aprobat.
Dă citire articolului 3.
Supun aprobării articolul 3. Cine este împotrivă? Cine se abţine?
Biroul Tehnic: 22 de voturi pentru. D-na Neacşu şi dl Buznicea au
plecat.
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Dl Puşcaş: Cu 22 de voturi, articolul 3 este aprobat.
Având în vedere că cele trei articole au fost aprobate, supun aprobarea în
ansamblu a proiectului de hotărâre demararea procedurii de înfiinţare a structurii
”Banca Locală de Alimente Sector 6”.
Cine este împotrivă? Cine se abţine? Cu 22 de voturi pentru, proiectul de
hotărâre a fost adoptat.
Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea derulării şi finanţării în anul 2015 a proiectului „Înot pentru sănătate
– proiect de activităţi sportive pentru dezvoltarea personală a copiilor de pe raza
sectorului 6”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sector 6.
Sunt discuţii? Vă rog.
D-na Niculae: Vreau doar să ştiu dacă există o locaţie.
Dl Puşcaş: Cine poate să răspundă? Domnul Director?
Dl Lăcătuş: La momentul acesta singura locaţie din ce ştiu eu, nu
l-am văzut că nu practic înotul personal, nu ştiu să înot, nu am nevoie pentru că
sunt prea înalt. Bazinul Olimpic se numeşte cel din Sectorul 6 care permite, de la
Steaua, ceva care permite foarte mult...
Dl Puşcaş: Eu zic să construim unul în spate la Şcoala 156.
Dl Lăcătuş: În spate la Veteranilor.
Dl Puşcaş: Da.
Dl Lăcătuş: Acolo, este singura care se pretează, da, este un bazin în
care pot intra, are vreo 10 culoare cel puţin ş.a.m.d..
Dl Puşcaş: Deci, nu ştim unde se desfăşoară?
Dl Lăcătuş: Are legătură cu Clubul Steaua, nu ştiu să vă spun exact
unde, este singurul, în altă parte unde să mă duc? În Pantelimon. Îi aducem aici.
Eu sunt dinamovist, dacă avea Dinamo....
Dl Puşcaş: Cine mai doreşte? Dl Gheorghe.
Dl Lăcătuş: Va fi pus la dispoziţie de cei de acolo.
Dl Gheorghe: Este pus la dispoziţie de partenerii dvs.?
Dl Lăcătuş: Da. Nu se plăteşte.
Dl Gheorghe: Inclusiv instructorii.
Dl Lăcătuş: Da. Inclusiv instuctorii, inclusiv echipamentul de
protecţie, tot, tot. Este 200 RON pe copil, pentru 12 şedinţe care înseamnă o lună.
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Dl Gheorghe: Pentru 12 ore, este corect?
Dl Lăcătuş: Absolut.
Dl Gheorghe: În fiecare oră vor fi 10 copii pe...
Dl Lăcătuş: Absolut, absolut, plus că de exemplu beneficiarii vor fi
selectaţi de către noi, în sensul în care, vor fi copii de la Centrele de zi, copii cu
handicap pe care partea asta de înot poate să-i ajute, pentru că avem inclusiv
recuperarea în piscină de la Floare Roşie plus copii de la şcoli.
Am vorbit cu dl director de la Administraţia Şcolilor şi voi vorbi şi cu
colegii noştri de la Inspectorat pentru a ne sprijini pe lângă directorii de şcoli
pentru a ne pune şi ei la rândul lor la dispoziţie cazuri pe care le cunosc, cu
greutăţi în familie. Este important, este o chestiune care se va întâmpla până în
septembrie, este perioada de vară, copiii pot rămâne cu nişte deprinderi foarte
bune.
Dl Viceprimar: Dl Director, nu pot să nu vă întreb ceva. Am văzut
că sunt 150 de copii pe serie, aşa scrie în proiect, aşa aţi scris dvs. Câţi instructori
avem? Încap toţi în bazin? 150 de copii. Eu vă spun cum este în proiect.
D-na Niculae: Este olimpic.
Dl Lăcătuş: Da. Eu aşa ştiu, imediat, vă spun acum. Sunt patru serii
de 150 copii. Dacă sunt 150 de copii pe serie.
Dl Viceprimar: Patru serii? Păi, bun. Şi cei 150 intră toţi odată?
Dl Lăcătuş: Păi nu. Se intră la alte intervale. De exemplu, de la 1012 de la 12-14.
Dl Viceprimar: Dacă sunt la şcoală încep când termină şcoala sau
meditaţiile.
Dl Lăcătuş: Este vară, este vacanţă.
Dl Stan R.: Permiteţi să intervin? Pentru dl director o întrebare.
Instructorii sunt cei de la Clubul Sportiv Steaua sau sunt agajaţi ai D.G.A.S.P.C.?
Asta una.
Iar ca să lămuriţi această problemă se intră pe interval de câte o oră, câte 10
copii.
Dl Lăcătuş: Da. Sunt instructori ai partenerului, eu nu am instructori
angajaţi.
Dl Stan R.: Deci, sunt ai partenerului.
Dl Lăcătuş: Da. Sigur, sunt autorizaţi.
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Dl Stan R.: Probabil sunt acei instructori de la bazin, angajaţi ai
Clubului Steaua.
Dl Lăcătuş: Da.
Dl Puşcaş: Dl director, dar partenerul cine este, Steaua? Am înţeles
că instructorii sunt ai partenerului, dar nu ştim cine este partenerul?
Dl Lăcătuş: Păi dacă bazinul este la Steaua şi instructorii sunt ai
Clubului Steaua.
Dl Viceprimar: Dl director, staţi că nu mi-aţi răspuns la întrebare, 10
copii pe serie ori 150 de copii într-o serie înseamnă 15 ore pe zi.
Dl Lăcătuş: Sunt mai mulţi instructori, un instructor nu lucrează
numai cu un copil. Nu poţi să lucrezi unu la unu la înot, că nu faci nici pian nici
dans artistic.
Dl Puşcaş: Sper că aţi fost mulţumiţi de răspunsurile care v-au fost
date. Mai sunt întrebări?
Dl Viceprimar: Dl consilier aveţi ceva de spus?
Dl Eftimie: Eu vreau să vă întreb dl Viceprimar dacă tot l-aţi propus
pe ordinea de zi credeam că ştiaţi foarte bine proiectul acesta.
Dl Viceprimar: Asta nu înseamnă că nu pot să cer şi eu lămuriri. Cât
trăim, învăţăm, d-le consilier. Doar dvs. le ştiţi pe toate. Eu învăţ, eu încă învăţ.
Dl Eftimie: Eu nu mă bag unde nu mă pricep.
Dl Puşcaş: Da, bine. Vă mulţumesc pentru răspunsuri. Având în
vedere că sunt, au fost discuţii, trecem la aprobarea proiectului pe articole.
Dă citire articolului 1.
Supun la vot articolul 1. Cine este împotrivă? Cine se abţine? Cu
majoritatea celor 21 de consilieri locali, d-na Surulescu nu este în sală, articolul 1
este aprobat.
Trecem la articolul 2.
Dă citire articolului 2. Cine este împotrivă? Cine se abţine? Cu majoritatea
celor 21 de consilieri locali prezenţi în sală, articolul 2 este adoptat.
Trecem la supunerea la vot a proiectului de hotărâre în integralitatea lui.
Cine este împotrivă? Cine se abţine? Cu majoritatea celor 21 de consilieri locali
prezenţi în sală, se adoptă hotărârea privind aprobarea derulării şi finanţării în anul
2015 a proiectului „Înot pentru sănătate – proiect de activităţi sportive pentru
dezvoltarea personală a copiilor de pe raza sectorului 6”, desfăşurat de Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6.
Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi: Întrebări şi interpelări.
Vă rog.
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D-na Niculae: Aş vrea, pentru şedinţa următoare, de la D.G.A.S.P.C.,
dacă se poate, aş vrea partenerul şi locaţia pentru proiectul votat anterior şi de
asemenea, aş dori un raport în ceea ce priveşte beneficiarii proiectelor.
Dl Anton: Partenerul şi locaţia. Să-i dai partenerul şi locaţia.
Dl Lăcătuş: Da. Acum sau mai tarziu?
Dl Anton: În următoarea şedinţă.
D-na Niculae: În următoarea şedinţă, aş dori. Şi de asemenea, în
următoarea şedinţă aş dori un raport de la dvs. în ceea ce priveşte beneficiarii
proiectelor desfăşurate de dvs. în 2012-2015. Mulţumesc.
Dl Lăcătuş: Acum vă dau răspunsul la chestiunea asta, pe loc.
Raportul...
D-na Niculae: Doresc în scris, aşa că degeaba îmi răspundeţi.
Dl Lăcătuş: Vi-l dau acum pentru că dacă îl vreţi în scris, s-ar putea
să pierdeţi timpul.
D-na Niculae: Eu nu pierd timpul.
Dl Lăcătuş: Raportul direcţiei se face anual şi este prezentat
Consiliului Local, o să vi-l dăm, însă trebuie să ştiţi că mai mult decât există în
raportul către Consiliul Local, acel raport anual, mai mult decât acele date, nu
puteţi primi alte tipuri de informaţii decât dacă sunteţi operator de date cu caracter
personal.
Dl Anton: Este.
Dl Lăcătuş: Dacă sunteţi, le primiţi.
Dl Puşcaş: Deci, vă rog.
D-na Niculae: Atunci puteţi să-mi daţi rapoartele anterioare.
Dl Lăcătuş: Cu cel mai mare drag.
D-na Niculae: Ok.
Dl Puşcaş: Bun. Mai sunt întrebări? Dacă nu mai sunt...
Dl Orhei: Da.
Dl Puşcaş: Vă rog, d-le consilier.
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Dl Orhei: Deci, am şi eu o întrebare pentru dl director Lăcătuş. Din
câte îmi aduc aminte, anul trecut, a fost o hotărâre a consiliului pe care am
aprobat-o, prin care anumiţi cetăţeni din sectorul 6 cu venituri minime, vor presta
activităţi în folosul A.D.P.-ului. Dacă acest program se derulează.
Dl Lăcătuş: Eu ştiu că acest program se derulează, iar mai bine, vă
poate răspunde dl Director de la A.D.P. pentru că ei lucrează conform unui grafic
pe care l-am semnat împreună cu A.D.P.-ul, există un protocol, eu ştiu că ei fac
munci necalificate, ştiu că muncesc destul de bine. Dl Director vă poate confirma
acest aspect.
Dl Eftimie: Or fi cei care muncesc o zi…
Dl Lăcătuş: Sunt singurii care muncesc.
Dl Vigheciu: Deci, vă mulţumesc.
Dl Orhei: A doua întrebare pentru dl Viceprimar. Din câte cunosc eu,
în responsabilitatea dvs. ca Viceprimar, aveţi în subordine A.D.P.-ul, corect?
Dl Viceprimar: Nu am în subordine nimic. Consiliul Local are în
subordine, îmi pare rău.
Dl Orhei: Bun, dar coordonaţi A.D.P.-ul?
Dl Viceprimar: Eu coordonez tot ce e de coordonat.
Dl Orhei: Bun, ok, atunci, de ce oare, pe paginile de socializare, ca să
zic mai corect, pe pagina de facebook, până acum câteva luni apăreau poze din
activitatea A.D.P.-ului şi a sectorului 6?
Dl Viceprimar: Staţi puţin. Pagina cui, de socializare?
Dl Orhei: Pagină de facebook.
Dl Viceprimar: A cui?
Dl Orhei: A Primăriei Sector 6.
Dl Viceprimar: Aşa.
Dl Orhei: Deci, apăreau poze prin care cei de la A.D.P. făceau curat,
iar de două luni de zile, nu mai se publică nimic pe această pagină, dar au apărut
alţi doi cetăţeni din sectorul 6 care, efectiv, fac curat în sectorul 6. Deci, până la
urmă…
Dl Viceprimar: Dl consilier, vă rog să-i nominalizaţi pentru că eu nu
ştiu despre cei doi cetăţeni. Care sunt?
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Dl Orhei: Acei doi cetăţeni, nu-i ştiţi?
Dl Viceprimar: Nu.
Dl Orhei: Ştefan Florescu…
Dl Eftimie: Unul este din suflet pentru suflet şi altul este din suflet
pentru alt suflet.
Dl Orhei: Unul vă este şef.
Dl Viceprimar: Şi al doilea?
Dl Orhei: Este şeful dvs. de partid.
Dl Viceprimar: D-le consilier, să ştiţi că nu suntem la o şedinţă, la o
şuetă aici, ori îmi spuneţi cu subiect şi predicat…
Dl Orhei: Nu suntem la o şuetă, dar nu e frumos totuşi.
Dl Viceprimar: În primul rând, eu nu mă ocup de pagina de
facebook a primăriei, ar trebui să faceţi o întrebare către cei care se ocupă de
pagina de facebook, să-i întrebaţi de ce nu mai pun pe pagina de facebook ceea ce
aţi vrea dvs. să pună.
În al doilea rând, este dreptul oricărui cetăţean să facă orice fel de activitate
civică dacă este în folosul comunităţii, dacă vă deranjează, la fel, faceţi frumos o
hârtiuţă, o interpelare sau întrebaţi pe cei care supraveghează aceste activităţi, să-i
întrebaţi dacă sunt legale sau nu. Eu nu pot să mă exprim cu privire la legalitatea
unor acţiuni a unor cetăţeni din sector. Vă mulţumesc mult.
Dl Orhei: Sunt de acord cu tot ce spuneţi, dar problema este atunci,
ce mai face A.D.P.-ul, unde se duc banii cetăţenilor?
Dl Viceprimar: D-le consilier, revin cu rugămintea să tratăm cât se
poate de serios această şedinţă pentru că nu ne distrăm pe seama unor acţiuni ale
A.D.P.-ului. Dl Director de la A.D.P. este aici şi vă poate răspunde dacă mai are
obiectul muncii sau nu, având în vedere că, aşa cum spuneaţi dvs., că doi cetăţeni
desfăşoară activităţi care, eu cred că sunt în folosul comunităţii.
Dl Orhei: Problema este cu totul alta. Haideţi să fim corecţi.
Problema este că şi dvs. şi eu facem parte din consiliul acestei primării şi nu e
frumos ca alţii să dea cu noroi în munca Primăriei Sector 6, da? Iar dacă
persoanele respective vor să-şi facă o campanie, să-şi facă un nume pe seama altei
persoane, nu-i corect.
Dl Viceprimar: D-le consilier, asta-i o altă problemă, este total altă
problemă. Dacă discutăm de ce fac cetăţenii din sector, este una, dacă discutăm de
modul în care ei se comportă, este altceva, dar din nou, nu văd ce legătură are
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Primăria Sectorului 6, Consiliul Local sau A.D.P.-ul, cu ceea ce fac doi cetăţeni
în…
Dl Anton: Vreţi să promovaţi pagina de facebook a Primăriei
Sectorului?
Dl Viceprimar: Nu, nu, nu.
Dl Orhei: Problema este alta. Dacă ar fi curat, cei doi nu ar mai avea
ce face.
Dl Viceprimar: Bun, poate reformulaţi întrebarea ca să o înţeleg şi
eu.
Dl Orhei: Aţi înţeles-o prea bine.
Dl Viceprimar: N-am înţeles-o.
Dl Puşcaş: Bun. Mai aveţi…
Dl Viceprimar: Aş vrea ca Serviciul Tehnic să noteze că până la
urmă nu a fost o interpelare, ci a fost pur şi simplu o remarcă şi nu am la ce să
răspund. Vă mulţumesc mult.
Dl Puşcaş: Bun. Haideţi să… . Mai sunt întrebări? Bun. Dacă nu mai
sunt întrebări, am şi eu o solicitare. Având în vedere cererea Şcolii 156 de a se
reintroduce în circuitul şcolar clădirea Asociaţiei Veteranilor de Război, aş vrea să
cer Administraţiei Şcolilor şi D.G.A.S.P.C. să ne spună paşii concreţi care se fac în
această direcţie pentru a se duce la îndeplinire reintroducerea acestui spaţiu în
circuitul şcolar. Vă mulţumesc. La revedere. Şedinţa s-a terminat.
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