
al şedinţei ordinare din data de 10.02.2011

    Dl Secretar face prezenţa: 26 consilieri prezenţi şi 1 consilier absent. 
La  primul  punct  al  ordinei  de  zi  a  şedinţei  de  astăzi,  figurează  aprobarea 

procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 27.01.2011, 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 Tulugea: Bună ziua stimaţi colegi şi stimaţi invitaţi. 
Prin dispoziţia nr. 2847 din 04.02.2011, Primarul Sectorului 6 a convocat Consiliul 

Local Sector 6 în şedinţă ordinară în data de 10.02.2011, ora 1700 în sala de şedinţe a 
Primăriei Sectorului 6, situată în Calea Plevnei nr. 147-149, cu proiectul de ordine de zi 
din anexa ce face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

Această dispoziţie a fost publicată în ziarul „România Liberă” de vineri din data de 
04.02.2011 şi în „Evenimentul Zilei” din data de 04.02.2011.

Dacă în sală sunt reprezentanţi ai mass-media în afară de TV6? Nu sunt.
La dosar din partea Serviciului Administraţie Publică Locală s-a depus menţiunea 

că proiectele ce au fost supuse dezbaterii şi afişate spre consultare, atât la avizier, cât şi 
pe site-ul Primăriei Sectorului 6 nu au fost depuse sugestii sau recomandări din partea 
societăţii civile.

Ordinea de zi care a fost transmisă pe mail-urile tuturor consilierilor cuprinde 13 
puncte, vă rog să-mi permiteţi să nu le mai citesc pentru că dvs. aţi luat cunoştinţă de ele, 
numai supun discuţiilor dvs. dacă mai sunt propuneri la această ordine de zi.

Dacă nu sunt, supun aprobării dvs. ordinea de zi prezentată. Cine este pentru? Se 
aprobă în unanimitate de voturi. 

Trecem la  punctul  2  al  ordinii  de zi:  “Proiect  de  hotărâre privind aprobarea 
nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice  
de asistenţă socială în anul 2011”.

Discuţii?
Dacă nu sunt,  supun votului  dvs.  proiectul  de hotărâre în  ansamblu.  Cine este 

pentru? Se adoptă în unanimitate de voturi.
Trecem la  punctul  3  al  ordinii  de  zi:  “Proiect  de  hotărâre privind  stabilirea  

costului mediu lunar/copil protejat în complexul de servicii apartamente de tip familial,  
centrele de plasament pentru copii cu dizabilităţi şi la asistenţii maternali profesionişti  
din cadrul Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Sector 6 în  
anul 2011”.

Discuţii?
Dacă nu sunt,  supun votului  dvs.  proiectul  de hotărâre în  ansamblu.  Cine este 

pentru? Se adoptă în unanimitate de voturi.
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Trecem la  punctul  4  al  ordinii  de  zi:  “Proiect  de  hotărâre privind  stabilirea  
costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere ale persoanelor  
vârstnice  îngrijite  în  Complexul  de  Servicii  Sociale  ”SF.  NECTARIE” din  cadrul  
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în anul 2011”.

Discuţii?

Dl Bâldea: Ca să constat dacă are rost să intervin la articolul 2, aş vrea să 
pun o întrebare:  Dacă există criterii  de selecţie  pentru persoanele  vârstnice care  sunt 
cuprinse?

Dl Lăcătuş: Da, sunt criterii, sunt aprobate de o comisie în cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială, primul criteriu este ca persoanele să nu aibă absolut  deloc 
venituri, beneficiază persoanele fără adăpost, cele care au venituri reduse şi în cele din 
urmă şi cele care au puterea financiară şi sunt susţinute de familii, ei ne ajută să întregim 
aceste  costuri,  dar  prioritatea  o  au  cei  care  sunt  într-adevăr  necăjiţi,  nu  au  nimic. 
Criteriile sunt pe site, există o comisie, se aplică Legea nr. 17.

Dl Bâldea: Mulţumesc, intervin la articolul 2.

Dl Tulugea: Păi nu, discutăm per ansamblu, că nu mai discutăm pe articole.

Dl  Bâldea:  La  Art.  2  alin.  (3) “Diferenţa  «până  la  concurenţa  valorii 
integrale a contribuţiei lunare de întreţinere (1000 lei) se va plăti de către susţinătorii 
legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cadrul Complexului de Servicii Sociale  ”SF. 
NECTARIE”, dacă realizează venit lunar pe membru de familie în cuantum mai mare de 
600 lei”.  Din experienţa pe care o am într-un articol  de lege când ai  băgat  cuvântul 
“dacă” ţi-ai făcut de lucru. Şi “dacă nu” ce se întâmplă?

Dl Lăcătuş: Este exact textul de lege, este prevederea din buget pe care eu 
nu o pot schimba. În condiţiile în care ei, aşa cum v-am spus, nu pot achita această sumă 
se suportă din cadrul Consiliului Local ca întotdeauna. Nu înţeleg de ce ar fi o problemă, 
sincer. Este acest “dacă” care înseamnă o condiţionalitate. Dacă acea familie realizează 
un venit mai mare decât această sumă ei trebuie să plătească o cotă parte. Susţinătorii. 
Nu întotdeauna susţinătorii  legali  care pot fi  membrii  familiei,  copiii  în principal sau 
nepoţii, dar nu întotdeauna pot realiza aceste venituri. Este hotărârea identică cu ce s-a 
dat şi anul trecut, pe care nu au fost discuţii, este exact textul de lege, numai că suntem 
nevoiţi, în fiecare an, să facem acest lucru.

Dl Bâldea: Parţial, mă mulţumeşte răspunsul, dar cred că dacă mai băga un 
alineat după aceasta: „pentru situaţiile în care nu se pot  asigura prevederile de la nr. 3, 
diferenţa este susţinută”. Şi este şi în avantajul d-lui Director, are acoperire pentru situaţii 
în care trebuie să intervină să completeze…

Dl Lăcătuş: Dar, este în lege.

Dl Bâldea: Nu insist.
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Dl Tulugea: Deci, nu faceţi amendament. Dacă nu mai sunt discuţii, supun 
votului  dvs.  proiectul  de  hotărâre  în  ansamblu.  Cine  este  pentru?  Se  adoptă  în 
unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 5 al ordinii de zi: ”Proiect de hotărâre privind stabilirea cotei  
de  carburanţi  pentru  vehiculele  din  dotarea  parcului  auto  al  Direcţiei  Generale  de  
Poliţie Locală Sector 6”.

Discuţii?

Dl Bâldea: Este foarte binevenită această hotărâre, cred că o să contribuie 
substanţial  la  îmbunătăţirea  activităţii,  l-aş  ruga  pe  dl  Director să  aibă  în  vedere 
operativitatea  cu  care  se  deplasează  echipajele  pe  care  le  coordonează  la  solicitările 
cetăţenilor din Sectorul 6. Şi ca un calcul aşa edificator 2700 de km pe lună poate să facă  
o autoutilitară, deci nu are scuze că nu are benzină să ajungă unde trebuie.

Dl Tulugea: Dacă  nu mai  sunt  discuţii,  supun votului  dvs.  proiectul  de 
hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 6 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind acordarea de 
legitimaţii  de  călătorie  gratuite pentru  transportul  public  de  suprafaţă  pentru  
funcţionarii  şi  angajaţii  cu  contract  individual  de  muncă  din  cadrul  aparatului  de  
specialitate al Primarului Sectorului 6”.

Discuţii?
Dacă nu sunt,  supun votului  dvs.  proiectul  de hotărâre în  ansamblu.  Cine este 

pentru? Se adoptă în unanimitate de voturi.
Trecem la  punctul  7  al  ordinii  de zi:  ”Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea 

Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti  
pe anul 2011”.

Discuţii?

Dl Constantin: Nu ştiu dacă s-a strecurat vreo greşeală sau este intenţionat, 
dar apare în acel material, Grădiniţa 210 trebuie masardată şi bineînţeles proiectată şi 
mansardată.  Această  grădiniţă  a  fost  dată  în  funcţiune,  adică  mansardarea,  în  luna 
noiembrie, la sfârşitul lunii noiembrie, ca atare, nu ştiu ce rol are de a mai putut să fie 
pusă  din  nou, dar  revin la  această  problemă,  mă  gândeam  că  în  locul  la  această 
mansardare de 3 ani de zile tot rog primăria ca Şcoala nr. 172 care numără 1200 de elevi  
să beneficieze de o sală de sport, această situaţie încă văd că......

Dl  Tulugea: Da,  iniţiatorul  proiectului  a  reţinut  problema  ridicată,  sau 
întrebarea pusă de dl consilier?

Dl Ionescu: Este Grădiniţa nr. 217 şi care a fost prinsă în bugetul anului 
trecut iniţial...

D-na Surulescu: Este 210.

Dl Ionescu: 210 s-a şi terminat, este aproape terminată, 217. 

Dl Constantin: Nu, asta e investiţie la 210.
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Dl Ionescu: Ce discuţie la 210 că nu înţeleg.

Dl Constantin: 210 nu ştiţi că s-a mansardat?

Dl Ionescu: S-a mansardat, e mansardată.

Dl Constantin: Păi apare în investiţii pentru anul ăsta.

Dl Ionescu: 217 este cea care apare, 217 şi este în continuare.

Dl Constantin: Dar, este vorba şi  de acea sală  de sport  care este  foarte 
necesară la această şcoală nr. 172.

Dl  Ionescu: La  172  sală  de  sport.  Uitaţi-vă  pe  lista  de  investiţii  de  la 
Administraţia Şcolilor sunt numai lucrări în continuare, finalizăm tot ce am început şi 
după aceea ne apucăm de proiecte noi.

Dl Flămânzeanu: La ultima şedinţă locală din data de 27.01.2011 grupul de 
consilieri P.S.D. a propus câteva lucrări de reabilitare străzi: str. Floare Roşie, Estacadei, 
Răsăritului. Rugăm pe această cale ca în bugetul consolidat de venituri şi cheltuieli în 
etapa viitoare să fie prevăzute fonduri şi pentru aceste lucrări pentru că ele sunt necesare. 
Ca să nu se creadă că exagerăm cumva, am aici o agendă “Primarul tău, agenda ta”, este 
a d-lui primar Poteraş, la punctul 2 zice aşa: “Asfaltarea tuturor străzilor din sector”.  Mi 
se pare normal ca şi aceste lucrări să fie făcute.

Dl Tulugea: Da, d-le consilier am înţeles vreţi răspuns.

Dl Flămânzeanu: Vă mulţumesc pentru atenţie şi cu acestă ocazie vreau să 
mulţumesc d-lui Director pentru atenţia care o acordă şi responsabilitatea necesară, d-lui 
director Manolache şi de asemenea d-lui director de la A.D.P.D.U.S.6 Mugurel Cristea.

Dl Preda: Str. Răsăritului se află în administrarea Administraţiei Străzilor 
este la Primăria Municipiului Bucureşti nu putem să o reabilităm noi, iar str. Estacadei, 
Aragonitului şi Floare Roşie sunt prinse pe anexa de împrumut, dacă vă uitaţi în buget 
sunt prinse pentru anul acesta.

Dl Tulugea: Dacă nu mai sunt discuţii, supun votului dvs. la Art. 1 Anexa 
nr.  11/01. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Anexa nr.  11/02. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate 
de voturi.

Supun votului dvs. Anexa nr.  11/04. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate 
de voturi.

Supun votului dvs. Anexa nr.  11/03. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate 
de voturi.

Supun votului dvs. Anexa nr.  11/07. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate 
de voturi.

Supun  votului  dvs.  Anexele  nr.  1,  1a  şi  1b.  Cine  este  pentru?  Se  aprobă  în 
unanimitate de voturi.
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Supun votului dvs. Anexa nr. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de 
voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă 
în unanimitate de voturi.

Trecem  la  punctul  8  al  ordinii  de  zi:  “Proiect  de  hotărâre  privind  acordul  
Consiliului Local Sector 6 pentru aprobarea Convenţiei de Colaborare cu  Ministerul  
Muncii,  Familiei  şi  Protecţiei  Sociale  –  Direcţia  Generală  Protecţia  Copilului,  ce 
vizează derularea  proiectului  „Creşterea  capacităţii  autorităţilor  publice  locale  din  
România în vederea sprijinirii  copiilor cu dizabilităţi  în cadrul propriilor familii” şi  
delegarea Directorului General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  
Copilului Sector 6 în vederea semnării acesteia”.

Dacă nu sunt discuţii, supun votului dvs. Anexa. Cine este pentru? Se aprobă în 
unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă 
în unanimitate de voturi.

Trecem la  punctul  9  al  ordinii  de zi:  “Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea  
Organigramei  şi  Statului  de  funcţii  ale  Direcţiei  Locale  de  Evidenţă  a  Persoanelor  
Sector 6”.

La  discuţiile  generale,  aţi  primit  şi  dvs.  o  modificare  la  organigrama  propusă 
iniţial, o modificare chiar în interiorul cifrei totale de 74 de angajaţi, au propus unirea 
Compartimentului  Achiziţi  Publice  cu  Compartimentul  Administrativ  şi  înfiinţarea 
Compartimentului Evidenţa Persoanelor nr. 5.

Dl Bâldea: Nu ştiu cui aparţine propunerea de amendament…

Dl Tulugea: Iniţiatorului.

Dl Bâldea: Tot un punct de vedere.  În general Achiziţiile Publice nu se 
lipesc de Administrativ, merg la Serviciul Economic descrescând ca compatibilitate la 
Juridic  şi   în  ultimă  instanţă  la  Administrativ.  Nu  am văzut  pe  nicăieri  Achiziţiiile 
Publice la Administrativ. Aceasta ca idee, nu insist eu să răstorn ce aţi scris dvs. aici. 
Dar, nu am văzut pe nicăieri Achiziţiiile Publice la Administrativ, în nicio instituţie pe 
unde am umblat.

Dl Tulugea: Este o constatare?

Dl Bâldea. Da.

Dl Tulgea: Dacă nu mai sunt discuţii, supun votului dvs. Anexele nr. 1 şi 2. 
Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă 
în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 10 al ordinii  de zi:  “Proiect de hotărâre privind aprobarea 
listelor  nominale  în  vederea  acordării  subvenţiilor  de  la  bugetul  de  stat  pentru  
construirea  de  locuinţe,  conform O.U.G.  nr.  51/2006 pentru  aprobarea Programului  
naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, cu modificările  
şi completările ulterioare”.
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Dacă nu sunt discuţii, supun votului dvs. Anexa. Cine este pentru? Se aprobă în 
unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă 
în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 11 al ordinii de zi:  “Proiect de hotărâre privind modificarea 
Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 153 din 22.07.2009  privind 
aprobarea unui împrumut intern în valoare de 126 milioane Lei pentru o perioadă de 20  
de ani şi perioada de graţie de 4 ani, în vederea asigurării finanţării unor obiective de  
investiţii de interes public local”.

Discuţii?

Dl Dina: Este vorba doar de o mică rectificare, o să-i dau citire, este vorba 
de valori care au suferit mici modificări datorită ultimelor calcule. Este vorba de cifre 
modificate astfel: în Anexa actuală avem la prima poziţie 24.629.058, iar cifra reală este 
24.631.999 sunt cifre verificate cu departamentele de specialitate, iar la poziţia actuală 
44.800.043 este  44.797.102,  deci  doar  pentru  conformitate  d-le  preşedinte,  ca  să  fie 
valorile exacte.

Dl Tulugea: Serviciul Tehnic o să facă modificările.
Dacă nu mai sunt discuţii, supun votului dvs. Anexa cu modificările făcute de dl 

Dina. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă 

în unanimitate de voturi.
Trecem la punctul 12 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind modificarea şi  

completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 17/16.07.2008 privind 
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale  
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6”.

Discuţii?
Aş vrea să fac eu o mică paranteză. Această redistribuire a consilierilor Consiliului 

Local Sector 6 a fost absolut necesară datorită faptului că urmare a modificării  Legii 
învăţământului consiliiile de administraţie de la fiecare şcoală vor avea un rol mult mai 
important, unele au suferit modificări, s-au mărit şi numeric şi sigur va fi o preocupare în 
plus  pentru  fiecare  consilier,  pentru  că  toţi  consilierii  au  mai  luat  câteva  unităţi  de 
învăţământ în activitate. 

Dacă nu sunt discuţii, supun votului dvs. Anexa. Cine este pentru? Se aprobă în 
unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă 
în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 13 al ordinii de zi: “Întrebări şi interpelări”.

Dl  Primar: Aş  vrea  să-i  felicit  pe  doamnele  şi  domnii  consilieri  ai 
Consiliului  Local  Sector  6  pentru seriozitatea şi  responsabilitatea  cu  care  au abordat 
şedinţa de astăzi, să nu trecem chiar aşa uşor, astăzi s-a votat bugetul care este foarte 
important pentru bunul mers al Primăriei şi a tot ceea ce se întâmplă în Sectorul 6  în 
general.Vă mulţumesc. 

Dl Tulugea: La întrebări şi interpelări, daţi-mi voie mie să vă prezint în 
numele grupului de iniţiativă civică „Callatis Drumul Taberei” o interpelare care este 
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legată de Programul anual de sterilizare, castrare a animalelor, în special este vorba de 
câini şi pisici, câinii maidanezi. Aici, acest capitol, eu ştiu că este abordat, este discutat 
aproape de câteva ori pe săptămână,  dacă din partea Executivului poate cineva să ne 
explice sau să le explice dânşilor exact în ce stadiu ne aflăm cu această activitate. 

Dl Primar: Plec de  la  ideea că sectoarele  nu au prerogative,  dar  nu ne 
ascundem după degete şi vreau să vă spun aşa: într-un fel sau altul întodeauna am făcut 
câte ceva, anul trecut am sterilizat peste o mie de câini, să ştiţi, şi avem statistici la cei 
câţiva doctori care au realizat acest lucru. Am ieşit şi am avut propunere în permanenţă, 
avem un doctor veterinar care se ocupă de acest subiect atât cât poate un singur om să 
facă. Ce vă pot spune, că de astăzi avem undeva în Prelungirea Timişoara un adăpost 
mic, este adevărat, în jur de 200 de câini putem acolo să adăpostim, nu ştiu dacă, după ce 
vom anunţa acest lucru vom putea face faţă solicitărilor, dar uşor, uşor încercăm să mai 
deschidem şi alte adăposturi, dar vă spun, neavând un cadru legal am făcut acest lucru.

Deci bunăvoinţă există şi am dovedit-o, noi vă mulţumim că veniţi şi ne trageţi de 
mânecă pentru că aşa devenim şi noi mai performanţi pe de altă parte, asta este clar, este 
foarte clar pentru noi, dar vă dovedim că fără să avem un cadrul legal am făcut atât cât 
am putut şi noi şi am venit în ajutorul celor care ne-au menţionat probleme grave, pentru 
că problema câinilor în Sectorul 6 chiar nu putem să o rezolvăm numai noi. Am făcut 
aici întâlniri cu O.N.G.-uri, cu aproape toate O.N.G.-urile care funcţionează în Sectorul 
6, toţi aşteptau ceva de la noi. Le-am spus nu vă supăraţi, nu trebuie să aşteptaţi de la noi, 
dvs. trebuie să veniţi cu idei şi chiar soluţii şi noi vă ajutăm atâta cât putem. Am avut în 
ultima întâlnire cu dl Primar General, toţi primarii de sector au menţionat acest lucru, 
domne daţi-ne prerogative până atunci noi nu putem să facem mare lucru. Deci cam asta 
este, pe aici suntem pe undeva.

Dl Tulugea: Vă mulţumim domnule  Primar.  Eu am văzut  dvs.  solicitaţi 
acolo teren de la Primăria Sectorului 6. Deci Primăria Sectorului 6 nu are patrimoniu, nu 
are nici un centimetru pătrat de teren, deci preocupările sunt cele care le-a prezentat dl 
Primar  şi  cu  sprijinul  dvs.  poate  vom ajunge  într-o  bună  zi  să  se  şi  vadă  că  există  
preocupare pe acest domeniu.

Datorită faptului că, în şedinţa din luna trecută, propunerea dvs. fusese făcută cu 
câteva ore înaintea şedinţei, nu am putut să o luăm în discuţie, s-o prezentăm, o fac acum 
şi aşa este, aveţi perfectă dreptate, de accea rog directorii de direcţii, iniţiatorii tuturor 
proiectelor de hotărâri ca acestea să fie postate pe site-ul Primăriei cu 30 de zile înainte 
pentru  a  putea  fi  discutate  şi  dezbătute  de  orice  cetăţean  al  sectorului  sau  de  orice 
persoană care este interesată de proiectul respectiv, altfel vom ajunge în situaţia ca să nu 
putem să  introducem pe ordinea de zi proiectele propuse. Discuţii?

Dl  Darabont: Mă  refer  la  altă  problemă.  Mă  refer  la  zona  Splaiul 
Independenţei aproape de intersecţia cu B-dul Virtuţii. Acolo este o circulaţie destul de 
intensă şi în prezent sunt şi o serie de lucrări de şantiere, care aglomerează şi mai mult 
zona. Circulaţia fiind intensă, în acelaşi timp este şi o indisciplină destul de mare, şi nu 
de azi de ieri, vă aduc aminte că în ziua de sâmbătă 11 octombrie 2008, chiar am avut un 
eveniment foarte neplăcut pentru Primărie, decesul unei doamne de la A.D.P. aflată în 
timpul  serviciului,  doamna  Gheorghiţa  Popa,  Dumnezeu  s-o  odihnească.  Rugămintea 
mea  este  să  preîntâmpinăm  alte  evenimente  de  genul  acesta  şi  mă  refer  concret  la 
trotuarul de pe partea opusă Dâmboviţei, începând de la aleea de ieşire de la S.T.S. şi 
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până  la  prima  poartă  a  fostei  incinte  Semănătoarea.  Porţiunea  aceasta  de  trotuar  de 
aproximativ 100 de metri este foarte îngustă, deşi în zonă sunt semne de oprire interzisă, 
nu se respectă, cum am spus circulaţia este intensă şi indisciplinată, pietonii la orele de 
vârf sunt obligaţi să circule pe carosabil, şi rugămintea mea este faţă de Administraţia 
Domeniului  Public  să forţăm un pic lucrurile şi  să  punem pe porţiunea respectivă la 
marginea trotuarului spre carosabil un gărduleţ sau măcar nişte stâlpi care să împiedice 
parcarea maşinilor acolo.

Dl Primar: Domnul Director de la A.D.P.D.U. vă rog să vă notaţi această 
problemă chiar să .... am şi o soluţie foarte interesantă pe bani foarte puţini să v-o dau  la 
mine în birou. 

Dl Popescu A.: Teoretic, membrii consiliului local, nu ştiu dacă şi practic, 
reprezintă interesele unui grup de cetăţeni ale căror, în anumite momente trebuie să le 
apărăm  aceste  interese.  Din  acest  motiv  am  fost  nevoit  în  numeroase  intervenţii  şi 
interpelări să ridic aceste multe, foarte multe probleme, din păcate în ultimele 2 luni nu 
am primit nici un răspuns. 

O să le fac în scris şi chiar venisem cu ideea de a face puţin scandal referitor la  
departamentul, ziceam că este Serviciul Asistenţă Tehnică a Consiliului Local, nu mai 
că, şi apropo de noua organigramă dacă se va mai schimba sau modifica sau ... observ 
acum că nu mai este decât un simplu compartiment, era un serviciu, era altceva, acum 
este un compartiment format din 4 persoane. Nu ştiu dacă acest compartiment poate să 
facă faţă muncii, care este o muncă grea şi destul de ... consumă destulă energie şi fizică 
şi psihică, pentru că ştiu că înainte era 1+6 la acest ... era un departament, acum este un 
compartiment. Deci dacă în noua organigramă dacă se poate verifica, se poate umbla la 
acest actual compartiment.

Tot în noua organigramă în care se mai poate modifica ştiu că la început era o 
direcţie de învăţământ, direcţia de învăţământ între timp s-a transformat în serviciu, după 
aceea  serviciul  în  compartiment  şi  în  momentul  de  faţă  conform organigramei  este 
mulţimea vidă, deci nu mai avem direcţia de învăţământ şi după părerea mea o societate 
care nu acordă atenţie învăţământului este din start pierdută. Deci, în organigramă două 
chestii: să poată umbla la acest compartiment care înainte era un serviciu de Asistenţă 
Tehnică şi la această direcţie de învăţământ poate se umblă şi se încearcă să se modifice 
să se adapteze la condiţiile din sectorul 6. 

Şi două chestii pentru că restul interpelărilor nu le mai fac pentru că tot le fac, o să 
le cer o parte în scris să primesc răspunsul în scris. Este vorba de zona Ho şi Min chiar în 
zona unde este A.D.P.D.U. Sector 6, asociaţiile de proprietarii v-au făcut nişte adrese în 
care v-au solicitat să se facă un ţarc, un loc pentru câinii aceea cu care se plimbă oamenii 
pe acolo. Cred că a trecut o jumătate de an şi nu s-a găsit în acea zonă, o bucată în care să 
intre oamenii cu câinii, că sunt şi copii mici, se duc în locurile de joacă, deci este necesar  
să amenajăm acolo un loc pentru câini. Tot astăzi dimineaţă am primit nişte telefoane de 
la  mai  mulţi  oameni  că  se  taie  în  neştire  nişte  copaci  pe  acolo,  mi-a  spus  domne 
înseamnă că au nişte aprobări oamenii, nu domne se taie copacii fără scorburi deci, să 
vadă ce se întâmplă cu acei copaci. 

A doua chestie, nu ştiu dacă Serviciul Urbanism a fost şi în zona A.N.L. Brâncuşi, 
am fost  de mai  multe  ori,  dar  astăzi  chiar  am sărit  în nişte  noroaie,  nu ştiu aş  ruga 
Serviciul de Urbanism şi Amenajare Teritorială, sau întreb dacă a făcut, să facă nişte 
demersuri sau poate a făcut pentru amenajarea zonei Valea Ialomiţei, pentru că ştiu că în 
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Valea Ialomiţei este vorba să se facă o arteră care să prelungescă, deci în momentul de 
faţă şi dacă tot se face amenajare poate se ia legătura şi cu serviciul urbanism al capitalei 
ca să se îngroape acele conducte de termoficare pentru că efectiv orice ar face acolo este 
o imagine,  nu ştiu  la  cine se  poate apela,  poate  domnul  Primar  ştie  mai  bine,  ca  să 
îngropăm acele conducte, sunt la suprafaţă, orice ai face să pară frumos acolo, apar acele 
conducte,  care poate vine ministerul  dezvoltării  cu nişte investiţii  ca să  facă şi  acele 
conducte. Vă mulţumesc.

Dl Tulugea: Şi eu vă mulţumesc. Cred că direcţiile, serviciile de specialitate 
au preluat problemele dvs.

Dl  Dina: Mulţumesc  domnule  preşedinte.  Eu  nu  vroiam să  fac  decât  o 
scurtă completare, legat de unul dintre aspectele sesizate de colegul nostru de domnul 
profesor Popescu, legat de organigramă. Vreau să reamintesc că acest aspect, menţionat 
de dumnealui, legat de Secretariatul Tehnic al Consiliului Local, vreau să fac un apel şi 
la memoria colectivă a colegilor noştri, atunci când am aprobat organigrama în consiliul 
local după ce a apărut legislaţia cu restructurarea, am insistat asupra acestui aspect, mă 
bucur că puţin mai târziu după câteva luni domnul Popescu a ajuns la aceeaşi concluzie 
cu mine, dar ţin să-i reamintesc că domnul Primar la vremea aceea ne-a promis că anul 
acesta, cu prima ocazie, când o să avem o modificare de organigramă, a promis că va lua 
în considerare acest  aspect  şi  atunci  am ridicat  şi  problema cu autoritatea tutelară  şi 
domnul  Primar,  deci  avem promisiunea  dumnealui  că  ne va ajuta  şi  cu Secretariatul 
Tehnic şi cu Autoritatea Tutelară şi cu orice altceva, deci problema s-a ridicat, când va 
veni organigrama cu siguranţă că din partea executivului vom avea înţelegere pe aceste 
probleme. Vă mulţumesc.

Dl Primar: Avem aprobat de către Consiliul General constituirea a două 
societăţi comerciale şi să sperăm, am tot vorbit cu domnul primar general şi ne-a promis 
că ne va aproba şi celelalte două societăţi comerciale care sunt foarte importante şi atunci 
vom putea Organigrama s-o mai balansăm un pic. 

Dl Tulugea: Se mai crează nişte posibilităţi de posturi.

Dl Avramescu: Bună seara, am o întrebare către dl primar referitoare la 
situaţia de la Petru Poni, acel cămin cu status incert. Dacă înainte era un status-quo acum 
a devenit un fel de Vestul sălbatic, în sensul că s-au tăiat din utilităţi progresiv, oamenii 
nu au mai  plătit  dintr-un anumit  moment  dat,  nu au mai  plătit  nici  celelalte utilităţi, 
situaţia  deja  este  cam un an  de  zile  de  când  nu se  mai  fac  plăţi,  există  un  conflict  
permanent şi cu liceul de acolo, dar în continuare în acel cămin ştiţi că stau aproape o 
sută de familii şi este vorba de o grămadă de persoane.

Dl Primar: În afară de faptul că vom analiza mai serios în acestă primăvară 
statutul acestor oameni, dacă au buletin de Bucureşti, de Sectorul 6 şi aşa mai departe, 
dar  tocmai  la  punctul  12  aţi  votat  proiectul  de  hotărâre  privind  modificarea  şi 
completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 17/16.07.2008 privind 
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6. Cred că va fi un consiliu 
mai serios la fiecare şcoală şi cred că vor lua decizii mult mai aplicabile.
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Dl Avramescu: Problema depăşeşte  cu mult  capacitatea de rezolvare, de 
problema directorilor.

Dl Primar: Da, exact, vor acum să dea în directorul de acolo şi în primar să 
spunem, şi mergeam până acolo, scoteau copii în stradă, ştiţi toată tevatura, mai chemau 
şi o televiziune, dar noi ce facem, dar cu oamenii ăştia ce faceţi d-le primar şi tot aşa. 
Acum va fi un consiliu serios şi chiar vă rog să participaţi, să vă înscrieţi şi să luaţi parte 
la aceste şedinţe pentru că numai aşa putem rezolva toate problemele care au mai rămas 
în sector, acest Petru Poni chiar.

Dl Avramescu: Dacă se doreşte şi se poate rezolva, singura variantă este cu 
o investiţie tip tot o locuinţă socială, altă variantă eu personal nu am văzut.

Dl Primar: Mizez mult pe viitoarele consilii de administraţie ale şcolilor.

Dl Avramescu: Ok.

Dl Primar: Mulţumesc.

Dl Tulugea: Da D-le Moisă.

Dl Moisă: D-le primar, v-am făcut şedinţa trecută o rugăminte, mai mult 
decât o interpelare, în legătură cu familia Manea, cea cu trei copii, femeia singură, am 
discutat  cu d-na Popovici,  pregăteşte  un răspuns în  sensul  că  s-a  analizat  în  comisia 
socială toate posibilităţile, înţeleg că acum nu este vorba de clasament, nu există spaţiul 
respectiv.

 Problema numărul 2 pe care aş vrea să o aveţi în vedere este că respectiva doamnă 
a primit somaţia aceea pentru demolare care expiră acum într-o lună, sau ceva de genul 
acesta şi v-aş ruga să discutăm cu organul abilitat din primărie, adică dvs. să luaţi decizia 
acesta ca să nu se întâmple chestia asta, adică până nu rezolvăm să rămână deocamdată 
aşa. Mulţumesc. 

Dl Tulugea: Da,  dacă  nu mai  sunt  întrebări  şi  interpelări  vă mulţumesc 
pentru participare şi vă doresc o seară bună.

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                                      SECRETAR,
                                                                                                                                     
           Danil Tulugea                                                     Gheorghe Floricică
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