
al şedinţei ordinare din data de 09.12.2010

Dl  Secretar face  prezenţa:  din  27  de  consilieri  în  funcţie  avem 22  de 
consilieri prezenţi, 3 consilieri care urmează să sosească şi 2 consilieri absenţi motivat 
(d-na Andrei Daniela şi dl Sorin Stan). 

Folosesc prilejul prezentei să urăm  La Mulţi  Ani! d-lui Văduva Silviu care a 
împlinit o frumoasă vârstă pe 4 decembrie şi d-lui Anton Cristian care încă nu a sosit 
care va împlini o frumoasă vârstă, ştie dânsul pe 16 decembrie. 

Înainte de a supune votului dvs. validarea procesului verbal al şedinţei ordinare 
din  25.11.2010,  Direcţia  Generală  de  Asistenţă  Socială  şi   Protecţia   Copilului  are 
rugămintea să primiţi un grup de copii care probabil vor prezenta un moment artistic.

Dl Primar: Să-i aplaudăm.

Se desfăşoară programul pregătit de copii.

Dl  Primar: Vreau  să  mulţumesc  profesorului  Alexandru  Alen  care  în 
fiecare an ne-a făcut o mare plăcere şi ne-a încântat cu aceste momente.

Dl Alexandru: Vă mulţumesc din suflet, avem nişte copii superbi.

Dl Primar: Şi voi  sunteţi un grup... 

Dl Alexandru: Şi  o d-nă Directoare şi  un domn Director  care ne ajută 
enorm.

Dl Primar: Sunteţi un grup la direcţia aceasta, care sunteţi extraordinari şi 
vă doresc din tot sufletul numai realizări. La Mulţi Ani! copii şi să nu uitaţi să plecaţi 
fără acest mic cadou care sper să se înmulţească până la Crăciun şi să primiţi din ce în 
ce mai multe cadouri.

Copiii: Mulţumim.

Dl Primar: Şi noi vă mulţumim şi toţi consilierii vă iubesc şi ţin la voi, să 
ştiţi că de fiecare dată aprobă tot ceea ce ţine de proiectele voastre, fără să se certe.

Copiii: Mulţumim.

Dl Secretar: După  acest  frumos  moment  artistic  să  trecem la  lucrările 
şedinţei ordinare de astăzi. 
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La primul punct al ordinii  de zi vă supunem atenţiei  şi  votului dvs. procesul 
verbal ale şedinţei ordinare din data de 25.11.2010, proces semnat de preşedintele de 
şedinţă şi contrasemnat de secretar. 

Cine este pentru validarea procesului verbal? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Dau cuvântul d-lui preşedinte de şedinţă.

Dl Dina: D-le secretar, vă rog frumos să îmi spuneţi şi mie prezenţa.

Dl Secretar: Da, din 27 de consilieri în funcţie, 2 sunt absenţi motivat, 2 se 
aşteaptă să sosească, deci 4 absenţi, 23 prezenţi.

Dl Dina: Aşadar şedinţa noastră este regulamentar întrunită, la rândul meu 
spun bună seara doamnelor şi domnilor consilieri locali, doamnelor şi domnilor din 
cadrul  aparatul  de  specialitate  al  primarului  şi  de  asemenea  bună  seara  tuturor 
invitaţilor noştri din această seară. Astăzi conform Dispoziţiei nr. 9595/03.12.2010 am 
fost convocaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local Sector 6. Acest lucru a fost făcut 
public  şi  prin  intermediul  mass-media,  avem anexate  aici  anunţurile  din  România 
Liberă,  din  Adevărul,  iar  în  ceea  ce  priveşte  problematica  supusă  astăzi  aprobării 
noastre, Serviciul Administraţie Publică Locală ne informează că nu s-au înregistrat 
propuneri,  sugestii  sau recomandări  din partea societăţii  civile  cu privire la  aceste 
proiecte  de  hotărâre.  Înainte  de  a  aproba  ordinea  de  zi  de  astăzi,  avem  câteva 
modificări şi câteva solicitări  din partea d-lui Primar, drept pentru care îl  rog frumos 
să expună stimaţi colegi consilieri care sunt aceste solicitări.

 Dl Primar: Intrând atât de frumos în perioada asta a sărbătorilor, cu toţii 
încercăm să  fim mai  buni,  mai  iubitori  de aproape şi  nu în  ultimul  rând,  mai  buni 
profesional, ceea ce vă doresc la toţi şi să avem timpuri mai bune decât cele pe care le 
trăim acum, să dea Dumnezeu. 

Rog consilierii  locali  să  aprobe introducerea pe ordinea de zi  a 3 proiecte  de 
hotărâri  care  sunt  într-un  fel  sau  altul,  importante  prin  natura  lor.  Primul  privind 
participarea  la  Programul  privind  instalarea  sistemelor  de  încălzire  care  utilizează 
energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire-
beneficiari  unităţi  administrativ  teritoriale,  instituţii  publice  şi  unităţi  de  cult  cu 
Proiectul  „Eficientizarea  consumului  de  energie  termică  prin  utilizarea  resurselor 
regenerative”, pentru Liceul TUDOR VLADIMIRESCU. Vreau să spun că acesta este 
începutul unui  proiect  mai  larg  prin  eficientizarea  cheltuielilor  la  toate  unităţile  de 
învăţământ din Sectorul 6, dacă s-ar putea să le facem anul viitor ar fi minunat, dar la 
cele  mai  mari,  în  speţă,  liceele,  eu  cred  că  anul  viitor  le  vom  rezolva  pentru  că 
cheltuielile sunt din ce în ce mai mari şi dacă rezolvăm această problemă ne va fi mai 
uşor de a realiza bugetul.

Al doilea, privind anularea creanţelor fiscale în cuantum de până la 10 lei, aflate 
în sold la data de 31.12.2010, datorate de persoanele fizice şi juridice. E acea reglare pe 
care o facem la sfârşit de an întotdeauna.

Al treilea este un Plan Urbanistic de Detaliu care a fost scăpat din greşeală şi nu a 
fost pus de mai mult timp aşa cum s-a mai întâmplat şi îi rog pe cei care lucrează în  
acest serviciu să nu mai uite pentru că avem... până la urmă oamenii sunt supăraţi şi au 
motiv, un P.U.D. pe „Bd. Iuliu Maniu nr. 78-92”, Sector 6. Vă mulţumesc. 
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Dl Dina: Şi  noi mulţumim d-le Primar  pentru precizări.  La rândul meu 
stimaţi colegi consilieri locali, vă informez că toate cele 3 proiecte de hotărâre întrunesc 
condiţiile  pentru  a  putea  fi  introduse  pe  ordinea  de  zi,  respectiv  au  rapoarte  de 
specialitate  asumate,  expuneri  de  motive  semnate  de  dl  Primar  şi  rapoarte  de  la 
comisiile de specialitate ale consiliului local şi pentru fiecare proiect în parte o să le 
menţionez la momentul oportun. Dacă există propuneri din partea colegilor unde anume 
să le inserăm pe ordinea de zi ca să supunem la vot direct? 

Dl Moisă: Înainte de interpelări.

Dl Dina: Poftim?

Dl Moisă: Înainte de interpelări.

Dl Dina: Deci toate 3, deci după epuizarea ordinii de zi, da? În regulă, 
atunci  o să  intre în următoarea  ordine:  o să  intre  P.U.D.-ul.  O să intre proiectul  cu 
A.F.M-ul şi o să intre ultimul anularea creanţelor fiscale, da? Stimaţi colegi cu aceste 
modificări supun votului dvs. ordinea de zi. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate 
de voturi.  Eram 23 de consilieri  în sală,  îl  invităm şi  pe dl Cursaru să semneze.  În 
momentul acesta suntem 24 de consilieri locali.

Dl Moisă: Am omis, am uitat, colegul Stan Sorin este plecat la Bruxelles la 
negocieri, da?

Dl Dina: Da, e motivat, a făcut precizarea dl Secretar.
Acestea fiind zise, stimaţi colegi, intrăm în dezbaterea ordinii de zi.

Trecem la  punctul  2  al  ordinii  de zi:  “Proiect  de  hotărâre  privind  alegerea 
preşedintelui de şedinţă”. Avem anexat respectivului proiect Raportul de specialitate al 
Serviciului Administraţie Publică, Expunerea de motive a d-lui Primar şi avem raportul 
favorabil  al  comisiei  nr.  5  juridică.  Ceea  ce  va  trebui  noi,  în  cadrul  Art.  1  este  să 
desemnăm persoana care  va conduce lucrările consiliului  local  în perioada ianuarie, 
februarie, martie anul următor, conform uzanţelor, conform cutumei, dacă nu mă înşel 
urmează rândul colegilor de la Partidul Democrat Liberal drept pentru care vă rog să 
faceţi o nominalizare.

Dl Văduva: Grupul Partidului  Democrat  Liberal  îl  nominalizează pe dl 
Tulugea Danil pentru a conduce şedinţele în următoarea perioadă.

Dl Dina: Şi dl Tulugea acceptă, da? Da, deci atunci stimaţi colegi Art. 1al 
acestei  hotărâri  va  suna  astfel:  “se  alege  dl  consilier  Tulugea  Danil  în  funcţia  de 
preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 3 luni până la data de 31.03.2011”. În aceste 
condiţii,  stimaţi  colegi,  supun votului  dvs.  proiectul  de hotărâre  în  integralitatea sa. 
Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 3 al ordinii  de zi:  “Proiect de hotărâre privind aprobarea 
rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului  
Bucureşti pe anul 2010”. Proiectul este însoţit de Expunerea de motive a d-lui Primar, 
Direcţia Economică care semnează Raportul de Specialitate şi de asemenea avem anexat 

3



Raportul  favorabil  al  comisiei   nr.  1  Buget,  Finanţe.  Există  discuţii  generale  pe 
marginea acestui proiect? O să vă rog să fiţi atenţi, deci o să votăm în corp......, de acum 
înainte toate  proiectele până la epuizare. Dacă  sunt discuţii generale le facem acum, 
dacă nu, ulterior votăm proiectul în integralitatea sa, da? Discuţii generale, vă rog. Nu, 
atunci  stimaţi  colegi  supun  votului  dvs  acest  proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea 
rectificării bugetului pe anul 2010. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 4 al ordinii  de zi:  “Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  
Protecţia Copilului Sector 6”. Anexat prezentului proiect de hotărâre avem Anexa nr. 1 
conţinând Organigrama, Anexa nr. 2 conţinând Statul de Funcţii publice, Anexa nr. 3 
Statul  de Funcţii  contractuale,  Anexa nr.  4  conţinând Statul  de Funcţii  contractuale 
pentru Centre. Din rândul celorlalte acte necesare la acest proiect avem Expunerea de 
motive a d-lui Primar,  Raportul de Specialitate de la Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi  Protecţia  Copilului Sector 6, de asemenea Avizul de la Ministerul Muncii, 
Familiei  şi  Protecţiei  Sociale  şi  de  asemenea  Avizul  de  la  Agenţia  Naţională  a 
Funcţionarilor Publici, toate fiind favorabile. Adăugăm şi Raportul favorabil al comisiei 
nr. 1 Buget, Finanţe. Există discuţii generale pe marginea acestui proiect? Nu, atunci 
stimaţi colegi supun votului dvs. acest proiect de hotărâre în integralitatea sa. Cine este 
pentru? Se adoptă în unanimitate de voturi (cu 24 voturi pentru prezentul proiect de 
hotărâre a fost adoptat).

Trecem la punctul 5 al ordinii  de zi:  “Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului  de  Organizare  şi  Funcţionare  al  aparatului  de  specialitate  al  
Primarului Sectorului 6  Bucureşti”.  

Proiectul  este  însoţit  de  Expunerea  de  motive  a  d-lui  Primar,  Raportul  de 
Specialitate  al  Direcţiei  Managementul  Resurse  Umane   iar  în  Anexă  urmează 
Regulamentul propriu-zis şi vă mai informez asupra faptului că de la Comisia nr. 5 –
Comisia Juridică avem un raport favorabil. Dacă pe marginea acestui proiect de hotărâre 
există discuţii? Nu. 

Supun votului consiliului local proiectul de hotărâre în integralitatea sa. Cine este 
pentru? Se adoptă în unanimitate de voturi (respectiv 24 voturi pentru). 

Trecem la  punctul  6  al  ordinii  de  zi: Proiect  de  hotărâre  pentru  aprobarea  
documentaţiei  tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Reamenajarea Pieţei  
Drumul Taberei” Sector 6, Bucureşti”.

Dl Primar: Este  vorba  de Piaţa  Drumul  Taberei  2  a  nu se  face  nici  o 
confuzie vă rog mult.

Dl Dina: Da. Cea care generic, e împământenit ca Drumul Taberei 2. Da, 
este în regulă.

Avem în spatele  acestui  proiect  de hotărâre Expunerea de motive  a domnului 
Primar,  Raportul  de  specialitate  de  la  Administraţia  Pieţelor  Sector  6  şi  raportul 
favorabil al Comisiei nr. 1 – Buget, Finanţe. De asemenea, stimaţi colegi acesta este 
studiul pe care comisiile le-a luat în discuţie, pe care-l avem aici de faţă. În această 
situaţie stimaţi colegi, există discuţii generale? Nu. 

 Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în integralitatea sa. Cine este pentru? Se 
adoptă în unanimitate de voturi (respectiv 24 voturi pentru). 
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Trecem la punctul 7 al ordinei de zi: ”Proiect de hotărâre  privind participarea  
la  Programul  privind  instalarea  sistemelor  de  încălzire  care  utilizează  energie  
regenerabilă,  inclusiv  înlocuirea  sau  completarea  sistemelor  clasice  de  încălzire  –  
beneficiari  unităţi  administrativ  teritoriale,  instituţii  publice  şi  unităţi  de  cult  cu  
Proiectul  “Eficientizarea  consumului  de  energie  termică  prin  utilizarea  resurselor  
regenerative”, pentru grădiniţele 208, 209, 210, 218”. 

Anexat avem: Expunerea de motive a d-lui Primar,  Raportul de specialitate al 
Direcţiei  de Investiţii   şi  Raportul  favorabil  al  Comisiei  nr.  1 – Buget,  Finanţe.  Iar 
documentaţia tehnico-economică este aceasta.

Dacă există discuţii generale? Nu. 
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în integralitatea sa. Cine este pentru? Se 

adoptă în unanimitate de voturi (respectiv 24 voturi pentru).

Dl Secretar: Ţin să menţionez că dl consilier Moisă ne-a anunţat că dl Dan 
Darabont nu poate participa la şedinţă, fiind în interes de serviciu în afara Bucureştiului. 
Deci sunt 24 consilieri prezenţi şi 3 absenţi motivaţi.

Dl Dina: Mulţumim pentru precizări.
Trecem la punctul 8 al ordinii de zi:  “Proiect de hotărâre  privind modificarea 

Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 12/16.07.2008   privind constituirea Comisiei 
sociale  de analiză a cererilor  de locuinţă şi  repartizare  a locuinţelor şi  aprobarea  
structurii pe specialităţi, numărul membrilor şi atribuţiilor acestora”.

Proiectul de hotărâre are Anexa cu noua componenţă a comisiei. De asemenea, 
Expunerea de motive semnată de liderul grupului P.N.L. şi Raportul de specialitate al 
Serviciului  Spaţiu  Locativ.  De  asemenea,  Comisia  Juridică  a  avizat  favorabil  acest 
proiect. Vă spun foarte pe scurt despre ce este vorba.

Este vorba despre o rocadă în cadrul grupului,  în sensul  că,  doamna consilier 
Petrescu Conona va lua locul meu în această comisie.

Discuţii generale?

Dl Moisă: Constatând că la această comisie sunt 10 membri ai comisiei şi 
după toate cutumele, ca să folosim termenul la modă, comisiile sunt în număr impar. Eu 
vă rog să supuneţi la vot ca efectivul comisiei să fie de 9 membri. Urmând ca prin grija 
domnului Primar, al domnului Secretar, aşa fără să afecteze componenta consilierilor 
locali, să se facă reducerea respectivă. Adică să fie o comisie formată din 9 membri.

Dl Dina: Da. Am înţeles părerea dvs.,  nu ştiu cum putem în momentul 
acesta să rezolvăm, dat fiind faptul că, în Anexă, am înţeles consilierii locali rămân 
aceaşi, dar în ceea ce priveşte cealaltă parte a Executivului şi a Şefilor de servicii din 
subordinea  Consiliului  Local  avem  aşa:  Primar,  Viceprimar,  Secretar,  iar  apoi 
Directorul D.G.A.S.P.C. şi Directorul Direcţiei Juridic şi Contencios. Nu ştiu dacă noi 
acum putem să scoatem pe cineva pentru că aceste persoane sunt numite prin dispoziţie 
de Primar.

D-na Surulescu: Dacă se retrage vreunul în scris.

Dl Moisă: Să auzim şi părerea d-lui Primar dacă se poate.
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Am propus domnule Primar, ca din această comisie care are 10 membri (în mod normal 
comisiile trebuie să fie dintr-un număr impar)  să reducem comisia la 9 membri păstrând 
componenta consilierilor locali.

Dl Primar: Domnul Secretar se retrage.

Dl Moisă: Este în regulă atunci. Dar trebuie să supuneţi la vot micşorarea 
numărului, deci amendamentul.

Dl Dina: Atunci, stimaţi colegi, la anexă avem o modificare ca urmare a 
solicitării domnului Moisă,  solicitare agreată şi de Executiv şi  de persoana în cauză. 
Drept pentru care în cazul Anexei se elimină poziţia Secretar Sector 6.  Şi o să rog 
Secretariatul Tehnic ulterior să renumeroteze, deci în prima parte a comisiei rămân 4 
persoane  şi ulterior celelalte 5. Da?
 Deci în această formulă supun votului Consiliului Local proiectul de hotărâre în 
integralitatea sa.  Cine este  pentru? Se adoptă în unanimitate  de voturi  (respectiv 24 
voturi pentru).

Trecem la punctul 9 al ordinii  de zi:  “Proiect de hotărâre  privind aprobarea 
Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Albiţei nr. 3”, Sector 6 pentru construire  
locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 475,5 m.p., proprietate privată persoană fizică”.

Proiectul este însoţit de  Expunerea de motive a domnului Primar, Referatul de 
specialitate al Departamentului Arhitect Şef, avizul Tehnic al C.T.U.A.T Sector 6, avem 
planşa cu reglementări de urbanism şi Raportul favorabil al Comisiei nr. 2 - Urbanism.

Discuţii generale? Nu. În această situaţie supun votului dvs proiectul de hotărâre 
în integralitatea sa.  Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de voturi (respectiv 24 
voturi pentru).

Trecem la punctul 10 al ordinii de zi:  “Proiect de hotărâre  privind aprobarea 
Planului  Urbanistic  de  Detaliu  –  “Strada  Mărgelelor  nr.107”,  Sector  6  pentru  
construire  locuinţă,  pe  un  teren  în  suprafaţă  de  455,47  m.p.,  proprietate  privată  
persoană fizică”.

Proiectul este însoţit de  Expunerea de motive a domnului Primar, Referatul de 
specialitate al Departamentului Arhitect Şef, avizul Tehnic al C.T.U.A.T Sector 6, avem 
planşa  cu reglementări  de  urbanism şi  Raportul  favorabil… nu,  nu.  D-le  preşedinte 
Văduva, mie îmi sună a ceva, vă rog frumos, am nevoie de ajutorul d-lui preşedinte 
Văduva. Aşa dl preşedinte şi dl secretar, vă rog frumos  amândoi să fiţi amabili. Da am 
avut  o  mică  problemă aici  la  raport,  raportul  este  favorabil  cu 3 voturi  pentru şi  2 
împotrivă, drept pentru care, stimaţi colegi supun votului dvs. acest P.U.D.. 

Există  discuţii  generale  înainte  de  vot?  Nu. Cine  este  pentru?  Se  adoptă  în 
unanimitate de voturi (respectiv 24 voturi pentru).

Trecem la punctul 11 al ordinii de zi:  “Proiect de hotărâre  privind aprobarea 
Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Sadinei nr. 24G”, Sector 6 pentru construire  
locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 610,94 m.p., proprietate privată persoană fizică”.

Alăturat avem Expunerea de motive a domnului Primar, Referatul de specialitate 
al Departamentului Arhitect Şef, avizul Tehnic al C.T.U.A.T Sector 6, avem  planşa cu 
reglementări  de  urbanism  şi  de  data  aceasta  Raportul  favorabil  în  unanimitate  al 
comisiei de urbanism. 

Discuţii  generale?  Nu.  Cine  este  pentru?  Se  adoptă  în  unanimitate  de  voturi 
(respectiv 24 voturi pentru).

6



Mergem acum stimaţi colegi la partea finală. Ordinea de zi suplimentară punctul 
12 al ordinii de zi: ”Planului Urbanistic de Detaliu – “Bd. Iuliu Maniu nr. 78-92”,  
Sector 6 pentru construire spaţiu comercial, pe un teren în suprafaţă de 15761,27 m.p.,  
domeniu  public  al  Municipiului  Bucureşti  administrat  de  Administraţia  Pieţelor  a  
sectorului 6, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 239/24.09.2001, a Hotărârii Consiliului  
Local al sectorului 6 nr. 95/12.05.2005 şi a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6  
nr. 56/25.03.2010.

Avem Expunerea  de  motive  a  domnului  Primar,  Referatul  de  specialitate  al 
Departamentului Arhitect Şef, avizul Tehnic al C.T.U.A.T Sector 6, avem  planşa cu 
reglementări de urbanism şi Raportul favorabil al comisiei de urbanism. 

Discuţii generale? Nu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de voturi.
Trecem la punctul 13 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind participarea 

la  Programul  privind  instalarea  sistemelor  de  încălzire  care  utilizează  energie  
regenerabilă,  inclusiv  înlocuirea  sau  completarea  sistemelor  clasice  de  încălzire  –  
beneficiari  unităţi  administrativ  teritoriale,  instituţii  publice  şi  unităţi  de  cult  cu  
Proiectul  “Eficientizarea  consumului  de  energie  termică  prin  utilizarea  resurselor  
regenerative”, pentru Liceul TUDOR VLADIMIRESCU”. 

Avem Expunerea  de  motive  a  domnului  Primar,  Raportul  de  specialitate  al 
Administraţiei Şcolilor Sector 6, Raportul favorabil al Comisiei nr. 1 - Buget, Finanţe şi  
de asemenea stimaţi colegi acesta este  dosarul care conţine respectiva documentaţie.

Discuţii generale? Nu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de voturi.
Trecem la punctul  13 al  ordinii  de zi:  “Proiect  de hotărâre  privind anularea 

creanţelor fiscale  în cuantum de până la 10 lei, aflate în sold la data de 31.12.2010,  
datorate de persoanele fizice şi juridice”.

Avem Raportul  de specialitate  al  S.P.F.P.L.  Sector  6,  Expunerea de motive  a 
domnului Primar, şi Raportul favorabil al Comisiei nr. 1 - Buget, Finanţe.

Discuţii generale? Nu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de voturi.
Cu aceasta am epuizat ordinea de zi în ceea ce priveşte proiectele de hotărâre, o 

să trecem la următoarea secţiune  „Întrebări, interpelări şi diverse”.

Dl Primar: Am o rugăminte la dvs., întrebările şi răspunsurile vi le pot da 
la o cupă de şampanie.

Dl Dina: Atunci, domnule Primar, încă 2 secunde vă reţin. Doamnele de la 
Asociaţia Callatis care iată se dovedesc a fi de la o vreme încoace o prezenţă constantă 
în şedinţele noastre, vă solicită, cu permisiunea dvs. şi a noastră a Consiliului Local să 
ne adreseze câteva cuvinte. Am înţeles, cu privire la o doleanţă de-a dumnealor ca în, 
dacă greşesc  mă veţi  corecta  pe parcurs,  ne solicită  ca  în  bugetul  pe anul  viitor  să 
includem sumele aferente pentru o reabilitare asemănătoare gen PIDU cu cea care a fost 
făcută în zona imediată. Dacă sunteţi de acord domnule Primar şi stimaţi colegi să le 
ascultăm puţin.

Dl Primar: Da, vă rog.

Dl Dina: Vă mulţumesc. Două minute vă rog frumos.

D-na  Elisabeta  Blaga: Bună  seara.  Cum  am spus  sunt  din  grupul  de 
iniţiativă civică Callatis Drumul Taberei. Iniţiativă, accentuez pentru că şi în P.I.D.-ul 
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pe Sectorul 6 este un articol prin care dvs. sunteţi de acord să colaboraţi cu orice formă,  
inclusiv de iniţiativă, cu a cetăţenilor din cartier. Cererea pe care am depus-o acum 2 
zile la registratura Primăriei, dacă vreţi pot să spun şi numărul ei 43271/07.12.2010,  se 
referă la faptul că, în principal zona noastră de acţiune, care cuprinde teritoriul dintre: 
Râul Doamnei,  Valea Argeşului,  Valea Oltului,  Prelungirea Ghencea deci,  este zona 
geamănă cu cea care a existat în P.I.D.-ul pe 2010, este total ignorată. Suntem o zonă 
unde oamenii sunt de o factură deosebită, în sensul că suntem oameni civilizaţi dar ne 
îngroapă gunoaiele,  spaţiile verzi  sunt  deteriorate,  nimeni  nu s-a mai  ocupat  de ele, 
oamenii străzi sunt peste tot ca şi câinii maidanezi, dar nu acesta este subiectul nostru. 
Dorim foarte mult şi am expus în cererea noastră, am dat şi câteva sugestii care să nu fie 
costisitoare pentru Primărie, cum s-ar putea putea amenaja spaţiile verzi ca să fie un tot 
unitar armonios.

Dl Primar: Am înregistrat doamnă. Din câte ştiu eu zona dvs. chiar anul 
viitor va intra în reabilitare pe verticală. Ceea ce înseamnă, din bloc în bloc, inclusiv 
parcări, inclusiv spaţii verzi, vor intra ...

D-na Elisabeta Blaga: Noi ne bucurăm,  noi am studiat P.I.D.-ul, să ştiţi, 
din scoarţă în scoarţă şi nu ne-am găsit acolo şi de aceea am insistat cu această cerere.

Dl Primar: Nu, nu, nu.

D-na Elisabeta Blaga: Şi nici într-un alt plan de sistematizare al zonei.

Dl  Primar: Nu.  Există  pe  P.O.R..  Avem  un  alt  proiect  pe  P.O.R.  se 
numeşte Plan Operaţional Regional care ....

D-na Elisabeta Blaga: Dacă sunteţi amabil să ne şi consultaţi sau să ne 
îndrumaţi  cu  cine  am  putea  să  luăm  legătura  ar  fi  foarte  bine.  Eu  am  lucrat  la 
IPROMET, deci tot în Sectorul 6, suntem mulţi colegi din IPROMET în Sectorul 6.

Dl Primar: Ne lăsaţi un număr de telefon şi o să ...

D-na Elisabeta Blaga: Domnul Florin Preda, domnul Flămânzeanu ne-au 
onorat cu prezenţa la aleea dintre şcoli, pe care aţi avut bunăvoinţa să o faceţi într-un 
timp foarte rapid. Mulţumesc.

Dl Primar: Şi eu vă mulţumesc.

Dl Dina: Domnule Primar avem o solicitare a 3 consilieri locali, un trio 
care vor să ni se adreseze.

D-na Neacşu: De fapt şi domnul Adrian Popescu.

Dl Dina: Şi domnul Adrian Popescu, patru un cvartet.

D-na Neacşu: Domnule Primar şi stimaţi colegi. Poate nu este în spiritul a 
ceea ce s-a întâmplat astăzi şi a bunei înţelegeri din cadrul acestei şedinţe, dar simţim 
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nevoia toţi  cei  4 de faţă,  membrii  în Comisia  de Învăţământ  a Consiliului  Local  să 
aducem  la  cunoştinţa  dvs.  a  Executivului  dar  şi,  a  colegilor  consilieri,  o  anumită 
nemulţumire legată de ceea ce s-a întâmplat aseara la Gala Învăţământului Sector 6. 
Vreau să încep prin a felicita organizatorii pentru că, şi în acest an dificil, un an de 
austeritate  au  gândit  acest  eveniment  şi  l-au  făcut  posibil  să  se  întâmple,  însă  din 
nefericire, prezentarea acestui eveniment a lăsat foarte mult de dorit. Vreau să adresez 
încă o dată felicitări,  absolut  sincere,  Administraţiei  Şcolilor care au organizat acest 
eveniment dar, cu părere de rău că, tot ceea ce a fost frumos acolo a fost umbrit de 
prezentarea acestuia.  Mai precis,  având în vedere că, era un eveniment de ţinută, se 
adresa  directorilor  de  şcoli,  profesorilor  care  au umplut  până la  refuz  sala  şi  nu  în 
ultimul rând copiilor, am fi avut pretenţia la un alt nivel de ţinută a prezentării, care a 
fost, dacă îmi permiteţi o caracterizare, extrem de vulgară şi ne la locul ei, jignind, nu 
unul dintre colegii  noştri  profesor,  ci  pe foarte mulţi  dintre directorii  de şcoli  şi  cei 
prezenţi.  Mă  fac  purtătoarea  opiniei  generale,  a  celor  care  am  fost  implicaţi  cu 
rugămintea ca în anii următori să nu se mai repete această situaţie.

Dl Primar: Exact asta vroiam să spun.

D-na Neacşu: Vă  rugăm foarte  mult  domnule  Primar,  au  fost  prezenţi 
directori de şcoli care au fost prezentaţi într-o manieră de nepermis având în vedere şi 
statutul  social  şi  instruirea acestor  oameni.  Şi  vă rugăm din suflet  să  garantaţi  că o 
asemenea prezentare nu va mai avea loc la un eveniment oficial al Primăriei Sectorului 
6.

Dl Primar: Da. Deci ...

D-na Neacşu: Dacă colegele mele,  mă iertaţi,  dacă ele mai  au ceva de 
adăugat?

D-na  Petrescu: Reclamaţiile  pe  care  le-am  primit  de  la  Inspectoratul 
Şcolar al Municipiului Bucureşti, de la Universitatea Bucureşti. Au fost profesori în sală 
de la Universitatea Bucureşti cu care m-am întâlnit astăzi şi mi-au exprimat, mă rog, 
nemulţumirea şi indignarea pentru modul cum s-a făcut acea prezentare, este nu ştiu ... 
dacă a înregistrat cineva şi dvs. aţi avea curiozitatea să ascultaţi sau să vedeţi, cred că nu 
ne-ar face cinste,  având în vedere modul exemplar  în care s-a pregătit  toată această 
acţiune de către Administraţia Şcolilor.

Dl Primar: Din păcate eu nu am fost în Bucureşti ieri şi îmi pare foarte 
rău, pentru că vin de fiecare dată cu mare plăcere la această petrecere de sfârşit de an. 

D-na Petrescu: Da, ştiu. A fost o petrecere excepţională, dar ...

Dl  Primar: Cadrele  didactice,  întotdeauna  mi-a  făcut  plăcere  să  mă 
întâlnesc cu ele, dacă eram acolo probabil îndreptam lucrurile pe loc. Nu pot să vă fac 
promisiunea decât că, Mario Ioviţă nu va mai participa niciodată la acest eveniment.

D-na Petrescu: Mulţumim mult de tot.
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D-na Cristea: Şi aş mai vrea să rog pe cei de Administraţia Şcolilor ca 
invitaţiile  să ajungă la timp la toţi  consilieri,  pentru că era un eveniment extrem de 
important pentru sector şi nu au fost prezenţi decât foarte puţini dintre cei care sunt aici 
în sală. 

Tot cu această ocazie aş vrea să vă invit săptămâna viitoare la o serbare ...

Dl Primar: Dar aici aveţi dreptate jumătate. Aici dacă dvs. personal ştiaţi 
de acest eveniment trebuia să-i anunţaţi pe toţi colegii dvs.

D-na Cristea: Eu am aflat  în ziua aceea.  Deci  nu a  fost  organizată  de 
inspectorat a fost organizată de Administraţia Şcolilor. 

Dl Primar: Administraţia Şcolilor a transmis dar undeva s-a pierdut.

D-na Cristea: Cred că a fost ... da. Tot cu această ocazie vreau să vă invit 
la o serbare săptămâna viitoare, miercuri la ora 16.30. Ne-ar face mare plăcere să veniţi, 
la  această  serbare  vor  participa  copii  începând de  la  grădiniţă  până  la  licee  din tot 
Sectorul 6. De asemenea, sâmbăta şi duminica următoare vom avea în AFI Cotroceni, 
acolo unde vor evolua şi copiii de la D.G.A.S.P.C., vor prezenta obiecte realizate de ei 
copiii din Sectorul 6 şi din Sectorul 1. Deci va fi un eveniment foarte frumos şi mi-aş 
dori din tot sufletul să veniţi şi să-i ajutaţi în ceea ce fac ei pentru că într-adevăr fac 
nişte lucruri minunate. Vor fi parinţi, vor veni şi de la televiziune, adică chiar mi-ar 
plăcea să veniţi câţi mai mulţi.

Dl Primar: Deci invitaţia este făcută pentru absolult toţi, aşa înţeleg eu.

D-na  Cristea:  Pentru  toată  lumea,  nu  numai  pentru  consilieri,  pentru 
oricine se află în această sală, să veniţi să vedeţi ce pot face 2 mânuţe.

Deci programul este între ora 10 şi 18.30. Copiii se vor roti sâmbătă şi duminică, 
în AFI Cotroceni deasupra magazinului REAL, este un loc special amenajat pentru ei. 
Vă aşteptăm cu drag. 

Pe  data  de  15  este  serbarea  de  la  Tudor  Vladimirescu,  începe  la  16.30  cu 
grădiniţele, urmează şcolile, clubul copiilor şi apoi liceele. Vă mulţumesc.

Dl Popescu A.: Domnule preşedinte, 2 secunde.

Dl Dina: Tot legat de acest subiect sau de altceva?

Dl Popescu A.: Aproximativ. Dacă tot vin invitaţiile şi legat de respectul 
pe  care  ni-l  purtăm şi  pe  care-l  purtăm celor  pe  care  îi  invităm,  acestea  sunt  nişte 
invitaţii ... nu este greu să spui domnului şi nu ca să laud, dar domnul Poteraş când 
trimitea scria domnului Ionescu Gheorghe sau domnului ...  Domne este greu să scrii 
stimată domnule stimată doamnă. Este greu să scrii  stimată doamnă Ionescu, cum o 
cheamă? Şi să semneze exact ca...  sunt chestii  de respect reciproc şi  ce înseamnă o 
chestie de normalitate şi de priceperea în aceste ... aceasta este o chestie .... 

D-na  Cristea: Să  nu  vă  supăraţi  pe  noi.  Dar  abia  după-amiază  ne-am 
apucat să le facem. 
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Dl Popescu A.: Nu este vorba de aceasta. Este vorba în general, că o să 
mai trimită felicitări şi este o chestie de nominalizare. 

A  doua  chestie  domnule  preşedinte,  vă  rog  pe  dvs.  să  transmiteţi  viitorului 
preşedinte, ca să nu mai fac iar, să mă repet, toate întrebările şi interpelările, să se ocupe 
să îmi trimită şi mie răspunsurile la cele făcute în tot anul trecut că nu s-au trimis decât 
la 20% din ele şi la 80% încă aştept răspunsurile. Vă mulţumesc.

Dl Dina: Precizare generală cu privire la evenimentul Gala Învăţământului, 
vreau să vă spun că în acest caz au existat şi există în continuare invitaţiile nominale 
pentru fiecare doamnă şi domn consilier local în parte şi în momentul acesta pentru cine 
nu le-a ridicat ele sunt de mai bine de o săptămână la Secretariatul Tehnic al Consiliului 
Local.  Eu  personal  o  am,  am avut-o,  m-am prezentat  la  eveniment.  De  asemenea, 
evenimentul  a  fost  mediatizat  şi  prin  site-ul  instituţiei.  Iar  repet,  invitaţia  nominală 
pentru cine nu le-a ridicat le găseşte şi acum în acest moment la Secretariatul Tehnic pe 
biroul al doilea din stânga. Dacă ajungea la Secretariatul Tehnic cu siguranţă le căpăta.  
S-au ţinut  comisii,  deci  înainte de comisii,  de ordinea de zi  dată vinerea trecută au 
existat aceste invitaţii. Eu atunci am luat plicul. 

Dacă mai există luări de cuvânt din partea colegilor?
Dacă nu, stimaţi colegi în calitate de preşedinte de şedinţă ...

Dl Primar: Rog doamnele şi domnii consilieri şi Executivul pentru că este 
ultima şedinţă din an să ciocnim un pahar de şampanie.

Dl Dina: Eu în calitate de preşedinte de şedinţă, care termin acum acest 
mandat,  vreau  să  mulţumesc  tuturor  doamnelor  şi  domnilor  consilieri,  membrii  ai 
Executivului pentru buna colaborare pe care am avut-o în aceste 3 luni. Vă mulţumesc. 

  PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                                      SECRETAR,
                                                                                                                                     
           Mihai Sorin Dina                                   Gheorghe Floricică

Redactat: Ştefana Enescu
  Cristina Udrea
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