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al şedinŃei extraordinare din 28.06.2012 
 
 

Dl Secretar face prezenŃa: Din 26 de consilieri, prezenŃi 25. D-na Petrescu 
Conona pe linie de serviciu nu este prezentă.   
 Înainte de a începe ordinea de zi şi a da cuvântul d-nei preşedinte îl rugăm pe dl 
consilier Stan Sorin care în şedinŃa de constituire a Consiliului Local a fost validat, dar 
din cauza unor probleme de serviciu, a fost într-o deplasare în străinătate, îl rugăm să se 
prezinte pentru a semna opŃiunea şi a depune jurământul. 
 
  Dl Stan Sorin: Vă mulŃumesc d-le Secretar.  

“Jur să respect ConstituŃia şi legile Ńării şi să fac cu bună-credinŃă, tot ceea ce stă 
în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor Sectorului 6 al Municipiului 
Bucureşti. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”  

 
 Dl Secretar: MulŃumim. Şi acum dau cuvântul d-nei preşedinte de şedinŃă. 
 
 D-na Neacşu: Bună ziua d-le Primar, stimaŃi colegi consilieri, membrii ai 

executivului şi cetăŃeni.  
Doresc să vă precizez că şedinŃa de astăzi a Consiliului Local Sector 6 a fost 

convocată prin dispoziŃia nr. 2541/25.06.2012 a primarului sectorului 6 dl Rareş Şerban 
Mănescu, a fost publicată în presă în ziarele Libertatea şi Adevărul şi înainte de a 
supune discuŃiei Consiliului Local proiectul ordinei de zi aş dori să ştiu dacă există 
reprezentanŃi ai presei în sală şi să se nominalizeze. Nu, nu există. MulŃumesc.  

Proiectul ordinei de zi pentru această şedinŃă conŃine un singur punct şi anume 
“proiectul de hotărâre privind numărul, denumirea şi componenŃa Comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6”. 

De asemenea ştiu că există în sală un cetăŃean care doreşte să se adreseze d-lui 
Primar şi Consiliului Local într-o problemă legată de administrarea sectorului pe care o 
vom lua la cunoştinŃă imediat ce i se va permite să ia cuvântul, dacă dvs. veŃi fi de 
acord, bineînŃeles. 

Dacă există discuŃii privitoare la proiectul ordinei de zi? Nu există, atunci supun 
votului dvs. acest proiect. Voturi împotrivă? AbŃineri? Proiectul ordinei de zi a fost 
adoptat cu unanimitate de voturi. 25 de voturi pentru.   

  “Hotărâre privind numărul, denumirea şi componenŃa Comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6”. 

Având în vedere că dvs. aveŃi pe screen proiectul de hotărâre nu voi mai citi 
preambulul voi trece direct la corpul de hotărâre şi anume, o să îi dau citire după ce o să 
îl adoptăm prin vot. Înainte de aceasta deorece avem de a face cu un vot de persoane 
privind stabilirea componenŃei Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, vreau să 
vă cer votul pentru procedura pe care o vom utiliza în vederea acestor desemnări şi 
anume pentru a uşura şi a fluidiza şedinŃa vă propun să facem vot deschis pentru 
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persoanele pe care grupurile politice, membre în Consiliul Local le vor nominaliza. 
Deci supun la vot această propunere. Cine este împotrivă? AbŃineri? Cu 25 de voturi 
pentru, procedura de vot deschis a fost adoptată.   

O să dau în continuare citire comisiilor pe domenii de specialitate şi o să solicit 
grupurilor politice din cadrul consiliului să facă nominalizări pentru acestea:  
� Comisia 1 este Comisia Buget, FinanŃe compusă din 5 membri;  
� Comisia 2 este Comisia Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului formată 

de asemenea din 5 membri; 
� Comisia 3 este Comisia Servicii Publice, ComerŃ, Privatizare şi ProtecŃia 

Consumatorului formată din 5 membri; 
� Comisia 4 este Comisia ÎnvăŃământ, Sănătate, Cultură, Culte, Sport şi Agrement 

formată din 5 membri; 
� Comisia 5 este Comisia Juridică, de Disciplină, Apărarea Ordinii Publice şi 

Probleme Sociale formată din 5 membri; 
� Comisia 6 este Comisia Administrarea Domeniului Public şi Privat, 

Administrarea PieŃelor şi Gospodărie Comunală formată din 5 membri. 
Vă rog frumos să faceŃi propuneri. Dl Moisă. 
 
 Dl Moisă: D-na preşedinte stimaŃi colegi, în numele grupului U.S.L., 

facem următoarele propuneri pentru comisiile de specialitate ale Consiliului Local: 
� Pentru Comisia 1 Buget, FinanŃe domnii: Stan Robert, Tănăsuică Ion, Gheorghe 

Iulian, Avramescu Manuel şi Jicman Liviu; 
� Pentru Comisia 2 Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului domnii: 

Mihăilescu Ion Bogdan,  Petrea Gabriel, Puşcaş Ionel, Simion Adrian şi Stan 
Robert; 

� Pentru Comisia 4 Comisia ÎnvăŃământ, Sănătate, Cultură, Culte, Sport şi 
Agrement: d-na Neacşu Ioana Mihaela, dl Stan Sorin, d-na Butacu Simona 
Valentina, d-na Petrescu Conona şi d-na Gaspar Florentina; 

� Pentru Comisia 5  Juridică, de Disciplină, Apărarea Ordinii Publice şi Probleme 
Sociale: d-na Surulescu Aurelia, dl Mihăilescu Ion Bogdan, Moisă Constantin, 
Spiridon Demirel şi Jicman Liviu. MulŃumesc. 

 
D-na Neacşu: Dacă mai există alte propuneri? Dl Buznicea.  

 O să am o rugăminte către toŃi consilierii care vor lua cuvântul pentru faptul că 
doamnele de la Serviciul Tehnic al Consiliului Local nu cunosc toŃi consilierii atunci 
când veŃi lua cuvântul vă rog să vă spuneŃi şi numele în microfon ca dânsele să ştie 
pentru redactarea procesului verbal de şedinŃă. MulŃumesc. Dl Buznicea. 
 
  Dl Buznicea: Cristi Buznicea grupul P.D.-L.. În conformitate cu 
prevederile ordonanŃei 35/2002 care reglementează Regulamentul cadru de funcŃionare 
al consiliilor locale facem următoarele propuneri: 
� Pentru Comisia 1 Buget, FinanŃe – d-na Daniela Nicolescu; 
� Pentru Comisia 2 Urbanism, Lucrări – Cristian Anton; 
� Pentru Comisia 3 – dl Danil Tulugea; 
� Pentru Comisia 4 Comisia ÎnvăŃământ - Enache Adrian; 
� Pentru Comisia 5 Juridică - Cristi Buznicea; 
� Pentru Comisia Administrarea Domeniului Public Privat - d-ra Niculae Roxana. 

MulŃumesc. 
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D-na Neacşu: Vă mulŃumesc. Mai există alte propuneri? Dl Eftimie. 
 
Dl Eftimie: Din partea Partidului Poporului – Dan Diaconescu sunt 

Cristinel Eftimie şi fac următoarele propuneri: pentru Comisia 6 Comisia Administrarea 
Domeniului Public şi Privat, Administrarea PieŃelor şi Gospodărie  Comunală - Orhei 
Oliviu  Lucian, Eftimie Cristinel şi Catrina Eugen George. 

 
D-na Neacşu: Deci aveŃi 3 propuneri pentru Comisia 6. Atât? 
 
Dl Eftimie: Atât.  
 
D-na Neacşu: Dacă nu mai există alte propuneri vă propun, având în 

vedere că la unele comisii sunt mai multe persoane propuse decât numărul de fapt al 
membrilor acestor comisii vă propun să votăm nominalizările înaintate de grupările 
politice. Deci începem cu Comisia 1 Comisia Buget FinanŃe, aşa cum dvs. aŃi stabilit 
prin vot mai înainte vom aplica procedura votului deschis.  
 Supun la vot nominalizarea d-lui consilier Robert Stan. Voturi împotrivă? 
Serviciul Tehnic vă rog să număraŃi.  
 

Compartimentul Tehnic: 6. 
 
D-na Neacşu: AbŃineri? Deci cu 19 voturi pentru, dl consilier Robert Stan 

a fost acceptat în cadrul comisiei.    
Dl consilier Tănăsuică Ion. Voturi împotrivă? AbŃineri? Cu 25 de voturi pentru, a 

fost acceptat în comisie. 
Dl consilier Gheorghe Iulian.Voturi împotrivă? AbŃineri? 25 pentru. 
Dl consilier Avramescu Manuel. Voturi împotrivă? AbŃineri? 25 pentru.  
Dl consilier Jicman Liviu. Voturi împotrivă? AbŃineri? 25 pentru. 
Ultima propunere pe care o avem supun la vot prezenŃa în comisie a doamnei 

Daniela Nicolescu. Voturi împotrivă? 19. Deci în acest moment componenŃa Comisiei 
de Buget FinanŃe este următoarea: domnii consilieri Stan Robert, Tănăsuică Ion, 
Gheorghe Iulian, Avramescu Manuel şi Jicman Liviu; 

Trecem la Comisia 2 Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului. 
Vă rog, dl Buznicea.  
 

  Dl Buznicea: Vreau să atrag atenŃia consiliului că în conformitate cu 
prevederile OrdonanŃei Guvernului  cu nr. 35/2002 art. 17, spune în felul următor: 
“Numărul locurilor care revine fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenŃi în 
fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către Consiliul Local în funcŃie de 
ponderea acestora în cadrul consiliului”. Nu mi se pare normal ca o comisie să fie 
formată integral din membrii aceleiaşi formaŃiuni politice, chiar dacă majoritatea 
votează aşa. Suntem în contradicŃie cu prevederile actului normativ care reglementează 
organizarea şi funcŃionarea Consiliilor Locale. 
 
  D-na Neacşu: Da, dl consilier Avramescu.  
 
  Dl Avramescu: MulŃumesc d-na preşedinte, Ńin să atrag atenŃia că în 
momentul de faŃă în Consiliul Local avem reprezentate 4 formaŃiuni politice P.N.L., 
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P.S.D., P.P.-D.D. şi P.D.-L.. În momentul de faŃă conform votului la prima comisie sunt 
reprezentate în Comisia Buget FinanŃe două formaŃiuni politice P.N.L. şi P.S.D.. 
MulŃumesc. 
 
  D-na Neacşu: Da, dl consilier Buznicea. 
 
  Dl Buznicea: Probabil că Uniunea Social Liberală este formată din două 
formaŃiuni politice, dar să reŃinem că a candidat pe liste comune, consilierii care 
formează în momentul de faŃă Comisia de Buget FinanŃe provenind dintr-o singură 
formaŃiune politică, chiar dacă aceasta este o alianŃă. A candidat pe liste comune. 
MuŃumesc frumos.  
 
  D-na Neacşu: Da, aşa cum dl Secretar îmi subliniază există două aspecte 
ale acestei probleme, în primul rând că sunt propunerile avansate de liderii de grup sau 
mă rog, de reprezentanŃii grupurilor în cadrul consiliului, sunt enunŃate astfel încât şi 
consilierii din celelalte partide cu excepŃia U.S.L.-ului pot fi reprezentaŃi, sunt comisii la 
care dânşii nu au avansat propuneri, iar în al doilea rând componenŃa acestor comisii se 
stabileşte prin votul Consiliului Local aşa cum Legea AdministraŃiei Publice prevede. 
Deci votul consilierilor rămâne a decide componenŃa acestora.  
 
  Dl Avramescu: Şi eu am o precizare tot în acelaşi sens, chiar dacă 
candidatura a fost pe listă comună, au fost reprezentate 3 formaŃiuni politice, acest lucru 
s-a văzut şi la validare, fiecare formaŃiune în parte validându-şi propri consilieri. Cei 
care au candidat din partea P.N.L. au fost validaŃi de către P.N.L., iar cei care au 
candidat din partea P.S.D. au fost validaŃi de către P.S.D.. MulŃumesc. 
 
  Dl Buznicea: Este foarte adevărat că au fost validaŃi din partea 
formaŃiunilor politice care i-au propus, dar totuşi candidatura a fost una pe liste comune. 
În măsura în care vom continua aşa ne permitem să contestăm în contencios 
componenŃa comisiilor.  
 

 D-na Neacşu: Da, sigur că aveŃi acest drept, să continuăm deci votul pe 
comisii, rămăsesem la Comisia 2 Urbanism, Lucrări Publice şi ProtecŃia Mediului. 
Prima nominalizare dl Mihăilescu Ion Bogdan. Voturi împotrivă? AbŃineri? 25 de voturi 
pentru. 
  Dl viceprimar Petrea Gabriel. Voturi împotrivă? AbŃineri? 25 de voturi pentru. 

Dl consilier Puşcaş Ionel. Împotrivă? 6 voturi împotrivă. AbŃineri? Deci 19 voturi 
pentru.  

Dl consilier Adrian Simion: Împotrivă? AbŃineri? 25 de voturi pentru. 
 

Dl consilier Robert Stan: Împotrivă? AbŃineri? 25 de voturi pentru. 
 

Dl consilier Danil Tulugea: Împotrivă? 19 voturi împotrivă. AbŃineri?. Voturi 
pentru, 6. 

Deci, aceasta fiind voinŃa consiliului majorităŃii... 
 
  Dl Buznicea: D-na preşedinte, nu ştiu ce s-a votat, dar probabil că s-a votat 
ce va trebui să rămână aşa. 
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D-na Neacşu: Anume? 
 

Dl Buznicea: ReluaŃi dvs. 
 
D-na Neacşu: Deci au fost 9... 
 
Dl Buznicea: Deci la comisia 2 a fost propus dl Anton Cristian din partea 

noastră şi l-aŃi supus la vot pe dl Tulugea. 
 
Dl Tulugea: Eşti cu gândul la mine, ştiu Ioana. 

 
D-na Neacşu: Da, deci dl, îmi cer scuze, dl consilier Tulugea a fost propus 

pentru comisia 3, deci supun la vot pe dl Cristian Ioan Anton. Voturi împotrivă? 19. 
AbŃineri? Voturi pentru? 6. 

Deci componenŃa comisiei 2 este următoarea: Mihăilescu Bogdan Ioan, Petrea 
Gabriel, Ionel Puşcaş Adrian Simion şi Robert Stan. 

Trecem la comisia 3: Servicii Publice, ComerŃ, Privatizare şi ProtecŃia 
Consumatorului. 
 Aici există, la comisia 3 următoarele propuneri: dl consilier Danil Tulugea. 
Voturi împotrivă? AbŃineri? Deci încă o dată. Voturi împotrivă? Nu sunt. AbŃineri? Cu 
25 de voturi pentru, dl Tulugea a fost aprobat ca membru în comisia 3.  
 Până la acest moment, dl Orhei, vă rog mai precizaŃi-mi încă o dată, partidul dvs. 
are propuneri numai pentru comisia 6. 
 

Dl Orhei: Da. 
 

D-na Neacşu: Da. Deci avem din păcate înregistrată o singură propunere la 
comisia 3 aşa încât, rog consilierii să mai facă şi alte propuneri. LuaŃi loc dl Orhei.  

Dl Buznicea, trebuie să fiŃi reprezentaŃi în toate comisiile, aşa încât  vă rog să 
faceŃi propuneri. 

Bun, atunci pentru a lăsa puŃin timp de gândire membrilor consiliului o să revin la 
comisia 3. Validăm la acest moment comisia 4, învăŃământ, sănătate, cultură, culte, 
sport şi agrement. 
 Neacşu Ioana Mihaela, prima propunere. Voturi împotrivă? AbŃineri? 25 de 
voturi pentru. 

Dl Stan Sorin. Împotrivă? AbŃineri? 25 de voturi pentru. 
D-na consilier Butacu Simona. Împotrivă? AbŃineri? 25 de voturi pentru. 
D-na consilier Conona Petrescu. Împotrivă? SunteŃi împotrivă? Da. Deci, 2,4,6 

voturi împotrivă, 19 voturi pentru. 
D-na consilier Florentina Gaspar. Împotrivă? AbŃineri? 25 de voturi pentru. 
Tot pentru comisia 4, mai avem din partea grupului P.D.L. propus dl consilier 

Adrian Nicolae Enache. Voturi împotrivă?  
 

Compartimentul Tehnic: 19. 
 

D-na Neacşu: AbŃineri? Voturi pentru? 6 voturi pentru. 
În urma acestui vot componenŃa comisiei 4, este următoarea: Neacşu Ioana 

Mihaela, Stan Sorin, Butacu Simona, Conona Petrescu şi Florentina Gaspar. 
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Comisia 5, Comisia Juridică, de Disciplină, Apărarea Ordinii Publice şi Probleme 
Sociale. 

Prima nominalizare, d-na Aurelia Surulescu. Voturi împotrivă? AbŃineri? 25 
pentru. 

Dl Bogdan Mihăilescu. Voturi împotrivă? AbŃineri? Deci, voturi împotrivă 6. 
AbŃineri, nu sunt. 19 voturi pentru. 

Dl consilier Moisă Constantin. Împotrivă? AbŃineri? 25 de voturi pentru. 
Dl consilier Demirel Spiridon. Voturi împotrivă?AbŃineri? 25 pentru. 
Dl consilier Liviu Jicman. Împotrivă? AbŃineri? 25 pentru. 
Şi dl consilier Cristinel Buznicea. Împotrivă? 19. AbŃineri? Voturi pentru? 6. 
ComponenŃa comisiei 5 este prin urmare următoarea: Surulescu Aurelia, 

Mihăilescu Bogdan, Moisă Constantin, Demirel Spiridon, Jicman Liviu. 
La comisia 6, există până la acest moment următoarele propuneri şi le şi supun 

votului: 
Dl consilier Orhei Oliviu: Voturi împotrivă? AbŃineri? 25 de voturi pentru. 
Dl consilier Eftimie Cristinel. Împotrivă? AbŃineri? 25 pentru. 
Dl consilier Catrina George. Împotrivă? AbŃineri? 25 pentru. 
D-na consilier Roxana Nicoleta Niculae. Voturi împotrivă? AbŃineri? 25 de voturi 

pentru. 
Mai ne trebuie o propunere pentru cel de-al 5-lea membru al acestei comisii. Vă 

rog. 
Da, vreau să fac o precizare, comisiile Consiliului Local trebuie să conŃină un 

număr impar de membri, deci nu putem rămâne la actuala formulă de 4 membri. 
Domnul consilier Avramescu. 
 

Dl Avramescu: Tot conform legii fiecare consilier trebuie să facă parte din 
cel puŃin o comisie de specialitate a Consiliului Local.  Deci cei care nu sunt în 
momentul de faŃă aleşi ca făcând parte dintr-o comisie de specialitate, trebuie să-şi 
exprime opŃiunea pentru comisiile în care nu sunt 5 membri. 

 
D-na Neacşu: Am înŃeles. HaideŃi să vedem atunci să trecem în revistă 

care sunt domnii şi doamnele consilieri care nu sunt reprezentanŃi până acum în 
comisie, reprezentanŃi am spus. 
 Comisia 1. Deci o avem pe d-na consilier Nicolescu Daniela, dl consilier Cristian 
Ioan Anton, dl consilier Adrian Enache şi dl consilier Buznicea Cristinel.  

Dl Buznicea, vă rog să faceŃi nominalizări din partea grupului dvs.. 
 

Dl Buznicea: Da, propunem pe dl Cristian Ioan Anton pentru a face parte 
din comisia 6. Deci componenŃa comisiei 6 este următoarea. 

 
D-na Neacşu: MulŃumesc. Supun la vot această propunere. Voturi 

împotrivă? AbŃineri? Cu unanimitate de voturi dl Cristian Ioan Anton a fost acceptat ca 
membru în comisie. Deci componenŃa comisiei 6 este următoarea: Orhei Oliviu, Eftimie 
Cristinel, Catrina George, Roxana Nicoleta Niculae şi Cristian Ioan Anton. 
 Vă propun stimaŃi colegi să ne întoarcem la comisia nr. 3 care până la acest 
moment nu are decât un membru în persoana d-lui Tulugea Danil şi vă rog să faceŃi alte 
propuneri. Dl Buznicea, din partea partidului dvs., vă rog să... 
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Dl Buznicea: Propunerile noastre au fost înaintate şi în scris d-na 
preşedinte, nu avem alte propuneri de făcut. 

 
D-na Neacşu: Dar în acest moment aveŃi consilieri care nu se regăsesc în 

nicio comisie.  
 

Dl Buznicea: Probabil că instanŃa va delibera şi ne va elucida şi asupra 
acestui fapt. 

 
Dl Eftimie: D-na preşedinte, îmi cer scuze că intervin, sunt Cristinel 

Eftimie din partea partidului P.P.-D.D..  
 
D-na Neacşu: Da, dl consilier, vă rog. 
 
Dl Eftimie: Până la pronunŃarea unei hotărâri definitive şi irevocabile, 

fiecare consilier ales are obligaŃia să facă parte dintr-o comisie a Consiliului Local a 
Sectorului 6. E o obligaŃie. MulŃumesc. 
 

D-na Neacşu: Da. Am făcut o pauză pentru a lăsa timp d-lui Secretar şi d-
nei care reprezintă oficiul prefectural să consulte legislaŃia şi poate găsesc domniile lor 
o soluŃie în această situaŃie, deşi eu aş dori să invit încă o dată grupul P.D.-L la echilibru 
şi înŃelepciune, este clar că legea trebuie a fi respectată, aşa că poate până la urmă 
comisiile vor fi constituite astfel încât poate veŃi face propuneri. 
 

Dl Secretar: Conform Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare a 
Consiliului Local, la capitolul 2, art.2.2, se face precizarea “comisiile de specialitate vor 
fi compuse din 5, 7 membri ai Consiliului, reflectând configuraŃia politică a Consiliului 
Local Sector 6. 
 

Dl Buznicea: Noi asta solicităm de la început. Nu înŃeleg de ce suntem 
respinşi, un membru în fiecare comisie pentru ca astfel să avem dreptul să fim informaŃi 
asupra lucrărilor comisiei, nu am solicitat preşedenŃii, nu am solicitat secretariate, am 
solicitat doar prezenŃă pentru a putea fi informaŃi şi la rândul nostru pentru a informa 
cele doua procente din populaŃia sectorului care ne-au votat. Nu vrem mai mult, dar să 
fim înghesuiŃi într-o comisie toŃi, pentru ca alte comisii să fie formate integral din 
membrii U.S.L., nu ni se pare normal şi atunci aşteptăm să vedem ce va spune instanŃa, 
şi ceea ce va spune instanŃa vom fi obligaŃi să aplicăm fără nici un fel de problemă, dar 
dacă vrem să respectăm legea, haideŃi să o respectăm în totalitatea ei, nu parŃial. 
 

D-na Neacşu: Dl consilier Avramescu. 
 

Dl Avramescu: MulŃumesc d-na preşedinte. Sunt sigur că instanŃa 
cunoaşte şi că orice consilier local poate participa la lucrările oricărei comisii de 
specialitate chiar dacă este membru, chiar dacă nu este membru, chiar dacă are o funcŃie 
în acea comisie, el poate participa la lucrările oricărei comisii de specialitate, se poate 
informa. MulŃumesc. 

 
D-na Neacşu: Dl Buznicea. 
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   Dl Buznicea: Înainte de asta haideŃi să respectăm articolul care spune că 
trebuie să facem parte din comisii în ponderea stabilită conform scrutinului. Mi se pare 
primul lucru care trebuie luat în calcul.  
 

D-na Neacşu: Deci, dl Buznicea, lăsând la o parte acum calculele de 
procente şi de reprezentări în cadrul Consiliului Local, dvs. aveŃi deja 2 consilieri care 
sunt, 3 consilieri la acest moment sunt membrii în diverse comisii şi mai există 4 poziŃii 
libere în cadrul comisiei 3. În cazul în care le ocupaŃi, toŃi colegii dvs. de partid vor fi 
reprezentanŃi în cel puŃin o comisie şi acest lucru va fi în concordanŃă cu ponderea pe 
care dvs. aŃi obŃinut-o în alegeri. Deci se respectă legea şi în acest punct de vedere. Nu 
văd de ce vă consideraŃi îngrădiŃi, atâta timp cât vă invit pentru a treia oară să faceŃi 
propuneri, nominalizări pentru comisia a-3-a Consiliului Local. 

 
  Dl Buznicea: D-na preşedinte, cu tot respectul revin şi spun că este vorba 

de fiecare comisie de specialitate în parte. Nu mi se pare normal să avem majoritata 
într-o comisie şi în alte comisii să nu fim reprezentaŃi deloc. Nu am solicitat decât câte 
un loc în fiecare comisie pentru reprezentativitate, nu pentru altceva. Nu vrem să fim 
reprezentaŃi într-o comisie şi unde să avem majoritate. Vrem să fim reprezentaŃi în 
fiecare comisie cu câte un membru.  

    
D-na Neacşu: Am înŃeles. Da, da. Vă mulŃumesc.  
  

  Dl Mihăilescu: D-na preşedinte.  
 
  D-na Neacşu: Da, imediat.  
 
  Dl Mihăilescu: Dacă îmi permiteŃi.  
 
  D-na Neacşu: Dl Mihăilescu. 
 
  Dl Mihăilescu: Nu înŃeleg poziŃia celor de la P.D.-L., având în vedere că 
au fost comisii unde au votat componenŃa comisiei cu membrii de la U.S.L. Rog 
secretariatul să ne spună dacă este corect, sau nu, după nr. de voturi. Chiar nu înŃeleg 
poziŃia, o dată votează componenŃa comisiei cu membrii consilieri U.S.L., după care se 
răzgândesc şi încep cu alte discuŃii.  
 Să ne spună secretariatul dacă într-adevăr au fost comisii unde P.D.-L.-ul a votat 
consilieri U.S.L. în integralitatea lor la comisii. 
  

D-na Neacşu: Da, dl Avramescu şi apoi dl... 
 
Dl Mihăilescu: Solicit un punct de vedere Secretarului, d-na preşedinte. 
 
D-na Neacşu: Dl Secretar, vă rog. 
 
Dl Secretar: Problema alcătuirii comisiilor o stabilesc domnii consilieri. 

Atâta timp cât din punct de vedere al regulamentului dvs. de funcŃionare cât şi al 
procedurii de vot în ceea ce priveşte în mod exact calitatea şi aprecierile şi punctul de 
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vedere al secretarului nu sunt încălcate, felul cum dvs. le înŃelegeŃi şi alcătuiŃi comisiile, 
depinde numai de dvs.  

Ar însemna ca dacă eu vin să spun că trebuie fiecare membru al unui partid să fie 
dintr-o comisie sau să fie 3 sau 2, ar însemna o imixtiune în activitatea dvs., ceea ce nu 
îmi este permis. MulŃumesc.  

 
D-na Neacşu: Dl consilier Avramescu şi apoi dl consilier Buznicea. 
 
Dl Avramescu: Dacă tot depinde doar de Consiliul Local, puteŃi să îmi 

spuneŃi care sunt consilierii locali în funcŃie care nu fac parte din nicio comisie, încă o 
dată, vă rog.  

 
D-na Neacşu: Da. Este vorba de d-na consilier Daniela Nicolescu, de dl 

consilier  Adrian Nicolae Enache şi dl consilier Buznicea Cristinel. 
 
Dl Avramescu: În cazul ăsta îi nominalizez pe cei trei... 
 
D-na Neacşu: Îi propuneŃi. 
 
Dl Avramescu: Îi propun ca nominalizare pentru a face parte din comisia 3  

“Comisia Servicii Publice, ComerŃ, Privatizare şi ProtecŃia Consumatorului”, şi rog 
Consiliul Local să supună la vot această propunere. MulŃumesc. 

 
D-na Neacşu: Dl Buznicea, daŃi-mi voie să închei cu propunerea d-lui 

Avramescu şi vă dau imediat cuvântul. 
 Deci, supun la vot propunerea d-lui consilier Avramescu. 
 

Dl Buznicea: Nu, vă rog frumos, doream să iau cuvântul pe acest lucru. Nu 
se poate să mă propună cineva împotriva voinŃei mele. 

 
Dl Mihăilescu: Dar am impresia că s-a intrat pe procedura de vot.  
 

Dl Buznicea: Nu, nu, nu s-a intrat pe procedura de vot. 
 
Dl Mihăilescu: Nu s-a propus la vot? 
  
Dl Buznicea: Nu, am cerut cuvântul înainte, iar d-na mi-a spus că îmi va 

da cuvântul, nu ştiam că propune la vot. Nici măcar nu a început procedura de vot, vă 
rog frumos. 

 
D-na Neacşu: Dl consilier, vorbim despre 3 colegi consilieri locali care 

conform legii trebuie să facă parte din cel puŃin o comisie a Consiliului Local, care au 
fost propuşi pentru a face parte, aşa încât... 

 
Dl Buznicea: Cine face propunerea, d-na preşedinte? 
 



 10

D-na Neacşu: Aşa încât, dl Buznicea, ni s-a întâmplat să vă propunem şi 
noi pe dvs. în alte legislaturi, nu înseamnă neapărat că propunerile le face doar partidul 
căreia îi aparŃine. 

 
Dl Buznicea: Îmi daŃi voie să citez din lege, îmi permiteŃi să citez din 

lege? Citesc din lege. 
 
D-na Neacşu: Vă rog. 
 
Dl Buznicea: La art. 17 din O.G. 35/2002, alin. 2 din art. 17 spune în felul 

următor: ”Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de 

consilieri, iar a consilierilor independenŃi de către Consiliul Local. Avându-se în vedere 

de opŃiunea acestora, pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară 

activitatea”.  
CredeŃi cumva că dl Avrămescu este partea grupului nostru de consilieri?  
 

D-na Neacşu: Dl consilier Avramescu, în calitatea sa de consilier local, a 
făcut o propunere pe care suntem obligaŃi să o supunem votului, da? Este o propunere. 
 

Dl Buznicea: Repet textul de lege. 
 
  D-na Neacşu: Dar eu l-am înŃeles nu trebuie să îl repetaŃi, înŃeleg limba 
română. Domnul consilier Avramescu, am văzut că doriŃi să luaŃi cuvântul. Vă rog. 
 
  Dl Avramescu: MulŃumesc doamna preşedinte. Aşa cum a spus şi colegul 
grupurile de consilieri propun, îi propun pe colegi în componenŃa comisiilor, aşa cum dl 
Moisă a făcut propuneri la fel şi eu din partea grupului P.N.L. am făcut propuneri pentru 
comisia 3. Nu spune în lege că trebuie să propun din partea grupului meu sau din partea 
altui grup. Domnul Moisă a făcut propuneri din partea grupului P.N.L. dar şi din partea 
grupului P.S.D., la fel propun şi eu. Sunt consilieri locali în funcŃie pe care îi propun 
pentru a face parte din comisia 3. MulŃumesc. 
 
  D-na Neacşu: Domnul Buznicea pentru ultima oară vă rog, vă dau 
cuvântul ca să depăşim acest moment.        
 
  Dl Buznicea: DaŃi-mi voie să vă reamintesc faptul că putem lua cuvântul 
de fiecare dată când avem ceva de spus pe cauza aflată în discuŃie.  
 
  D-na Neacşu: Da, dar cu condiŃia să nu reluăm ceea ce deja am spus de 
două, trei  ori înainte. Vă rog spuneŃi-ne atunci alte chestiuni decât cele care au fost deja 
precizate.   
 
  Dl Buznicea: Nu reluăm ceea ce deja am spus, nu, nu reluăm ceea ce deja 
am spus. Textul de lege spune că propunerile se fac de fiecare grup de consilieri. 
Referindu-se la grupul de consilieri cărora le aparŃine. Deci, nu putem fi de acord ca 
cineva din afara grupului de consilieri P.D.-L. să facă propuneri acolo unde sunt incluşi 
consilieri P.D.-L.. Nu putem fi propuşi în afara dorinŃei noastre. Nu suntem 
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independenŃi. Este foarte adevărat acolo unde sunt consilieri independenŃi, propunerea 
este făcută de oricare membru al Consiliului Local. Nu este cazul nostru.  
 
  D-na Neacşu: Am înŃeles. Dl consilier Mihăilescu şi apoi dl consilier Stan 
sau în ce ordine doriŃi.  
 
  Dl Mihăilescu: Să înŃeleg că grupul PD-L nu vrea să respecte legea. Mai 
mult decât atât bănuiesc că vor să o încalce dacă nu îşi propun conform legii consilieri 
în comisiile de specialitate. AveŃi consilieri care nu fac parte din nicio comisie, conform 
legii trebuie să îi propuneŃi.  
 
  D-na Neacşu: Domnul consilier Stan.  
 
  Dl Stan Sorin: Dragi colegi eu fac apel la o logică simplă. Colegii de la 
P.D.-L.. Noi suntem extrem de exacŃi şi de corecŃi. Dacă reprezentaŃi interesele a 20% 
din electoratul Sectorului 6 sunt 5 comisii, aveŃi o cincime, o comisie v-am dat-o. Am 
zis să nu vă răzvrătim pe acolo, să îi amestecăm prin toate, am zis să fiŃi toŃi la un loc. 
Ăsta este un lucru. A doua chestie, este că noi avem mai mult curaj şi puteŃi să refuzaŃi. 
Manuel v-a propus trei colegi care nu vor să participe. Dar aŃi mai făcut un lucru care pe 
noi ne-a derutat. Am votat 4 comisii şi-am votat toŃi în unanimitate, aŃi votat comisiile 
cu cei 5 membrii de la U.S.L.. Îmi pare rău, şi am ajuns...ba da. ToŃi 5 i-aŃi votat şi dvs. 
nu v-aŃi abŃinut.  
 
  Dl Anton: Mai puŃin câte unul. Exact ceea ce vroiam, câte o persoană.  
 
  D-na Neacşu: Da. Domnul Buznicea. 
 
  Dl Stan Sorin: Şi aveŃi o comisie întreagă. Nu ştiu de ce....Acum 
contestaŃi-o, pe urmă o să vedem, ne întoarcem...dar hai să dăm drumul, vreŃi aşa.... 
 Eu vă spun, sunteŃi mai uniŃi, solidaritatea, împreună sunteŃi mai puternici....pe 
bune acuma.... 
 
  Dl Anton: Ne adaptăm uşor.  
 
  D-na Neacşu: Domnul Buznicea. 
 
  Dl Buznicea: Repet, conform OG 35/2002 se face referire la 
reprezentativitate la nivelul fiecărei comisii. Ce spune colegul Sorin Stan este de 
aplaudat, dar nu se aplică în acest caz.  
 
  D-na Neacşu: Dl Avramescu.  
 
  Dl Avramescu: MulŃumesc. Îmi aduc aminte de un moment din istorie 
când în calitate de preşedinte am fost solicitat de către grupul P.D.-L. să supun la vot 
indiferent ce aveam în faŃă. Că aveam prezent textul sau nu îl aveam prezent trebuia să 
îl supun la vot. Repet acea rugăminte în cazul ăsta, am făcut o propunere vă rog frumos 
să o supuneŃi la vot Consiliului Local.  
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  D-na Neacşu: Nu este vorba de o rugăminte, este vorba de faptul că 
suntem obligaŃi să supunem la vot propunerea dvs.. În cazul în care colegii de la P.D.-L. 
nu sunt de acord cu ea, vor exprima acest lucru prin vot. Dar propunerea chiar în acest 
moment o supun votului.  
 
  Dl Buznicea: O ultimă.....  
 
  D-na Neacşu: Nu. Nu vă mai dau cuvântul domnul Buznicea. Consider că 
aŃi spus ceea ce aveaŃi de spus. Am luat cu toŃii act de dorinŃa dvs., în cazul......... 
 
  Dl Buznicea: DaŃi-mi voie să spun până la capăt ceea ce am de spus. Nu 
puteŃi să îmi închideŃi gura. Am rugămintea să se consemneze în procesul verbal al 
şedinŃei faptul că grupul de consilieri P.D.-L. nu a votat câte un component al fiecărei 
comisii aşa cum solicităm noi. Nu puteŃi să îmi interziceŃi să vorbesc atâta timp cât 
vorbesc pe fondul cauzei. Nu mă refer aici la altceva. Vorbesc exact despre ceea ce ne 
interesează, iar ceea ce solicit acum este acest lucru. Să se regăsească în procesul verbal 
al şedinŃei cum au votat consilierii P.D.-L.. MulŃumesc.  
 
  D-na Neacşu: Pentru a respecta cerinŃele legii privind reprezentarea 
fiecărui consilier local în cel puŃin o comisie de specialitate, domnul consilier 
Avramescu a făcut o propunere care să satisfacă această cerinŃă a legii şi pe care eu o 
supun votului Consiliului Local în acest moment. Voturi pentru? Serviciul Tehnic vă 
rog.  
 

Compartimentul tehnic: 19. 
 
D-na Neacşu: 19 voturi pentru.  AbŃineri? Voturi împotrivă? Cu 19 voturi 

pentru propunerea domnului consilier Avramescu a fost adoptată. Rog în continuare 
celelalte două grupuri politice reprezentate să mai facă o propunere pentru cel de-al 
cincilea membru din cadrul comisie  3. 

 
Dl Buznicea: Rog să se consemneze, grupul P.D.-L. nu a votat, nu şi-a 

exercitat dreptul la vot. 
 
D-na Neacşu: Da, da. Domnul consilier tot ceea ce noi vorbim în microfon 

se înregistrează pe bandă şi va fi în mod fidel redat în procesul verbal de şedinŃă. AŃi 
mai rugat o dată cu siguranŃă s-a înregistrat. 

 
Dl Buznicea: Nu. Am spus că la acest vot nu ne-am executat votul deloc. 

Nu împotrivă, nu ne-am abŃinut. Nu am votat deloc.  
 
D-na Neacşu: Am înŃeles. V-aŃi abŃinut de la vot.                       

 
  Dl Buznicea: Nu putem vota o chestiune care este propusă în numele 
nostru, fără ca noi să solicităm aşa ceva. 
 
  D-na Neacşu: Da, vă rog domnul Orhei. 
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  Dl Orhei: La comisia 3 îl propun pe Cristinel Eftimie.  
 
  D-na Neacşu: Bun. Deci propunerea grupului P.P.-D.D. este domnul 
Cristinel Eftimie. Voturi împotrivă? AbŃineri? În unanimitate comisia a fost completată 
cu dl Eftimie Cristinel.  
 
  Dl Buznicea: Nu este unanimitate. Noi nu ne-am exprimat dreptul la vot.     
 
  D-na Neacşu: Nu, nu, vroiam să spun că dl Eftimie a fost votat în 
unanimitate.   
    
  Dl Buznicea: Nu este unanimitate. Noi nu am votat sau nu contăm?   
 
  D-na Neacşu: Nici pe dl Eftimie nu l-aŃi votat? 
 
  Dl Buznicea: Nu am votat. 
 
  D-na Neacşu: Deci atunci, voturi pentru încă odată, vă rog tehnicul  
înregistraŃi. Nu aŃi precizat că vă abŃineŃi la vot şi în privinŃa domnului Eftimie. AŃi spus 
doar în privinŃa consilierilor dvs. domnul Buznicea. 
 Deci, încă o dată. Voturi pentru?  
 
  Dl Buznicea: Se votează de două ori acum doamna preşedinte? Reluăm 
procesul de vot aşa de fiecare dată? 
 
  D-na Neacşu: Nu, a fost întrerupt procesul de vot, când un consilier a ........  
 
  Dl Buznicea: Nu, nu a fost întrerupt. Am menŃionat ulterior că noi nu am 
votat. Dacă pe noi ne-aŃi trecut la „pentru” nu este cazul să facem asta. Ne batem joc.  
 
  D-na Neacşu: Deci 19 voturi pentru. AbŃineri? Nu. Voturi împotrivă? 
 
  Dl Mihăilescu: Pe procedură eu vreau să discutăm un pic. Grupul Partidul 
Poporului Dan Diaconescu au dreptul la 3 locuri în comisie.  
  Sala: StaŃi că s-a votat. Ce facem acuma.  
 
  Dl Mihăilescu: Pe procedură.  
 
  Sala: S-a votat s-au nu s-a votat? 
 
  Dl Mihăilescu: S-a votat de două ori, deci putem...nu mi se pare valid 
votul. Nu mi se pare valid votul, degeaba. PuteŃi să râdeŃi cât doriŃi.  
 
  D-na Neacşu: Deci domnul consilier Mihăilescu, numai un pic. Aşa cum 
îmi confirmă şi domnul Secretar şi doamna  reprezentant al oficiului prefectural 
numărul de locuri minim este prevăzut de lege dar nu şi numărul maxim de locuri într-o 
comisie. Domnul Mihăilescu mă ascultaŃi, da? Nu, nu, nu vorbim în câte comisii, 
domnul Secretar mă refer la în câte comisii poate fi membru un consilier. Legea  nu 
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limitează. Nu există un număr maxim. Domnul Cristinel Eftimie poate fi membru în 
două comisii de specialitate.     
 
  Dl Buznicea: Există un  număr minim şi un număr maxim. Numărul 
minim este o comisie, numărul maxim este trei. Dar atenŃie: reprezentativitatea PP-DD-
ului nu permite să aibă 4 reprezentanŃi în comisiile de specialitate. LuaŃi în calcul acest 
lucru.      
 
  D-na Neacşu: Bun. În acest moment rezultatele votului au stabilit 
componenŃa comisiei 3 şi anume: dl consilier Tulugea, d-na consilier Daniela 
Nicolescu, dl consilier Adrian Nicolae Enache,  dl consilier Buznicea Cristinel şi dl 
consilier Eftimie Cristinel.  
 Ne întoarcem la proiectul de hotarâre. Articol unic. Dă citire articolului unic care 
face parte integrantă din proiectul de hotărâre anexă la procesul verbal. Supun la vot 
anexa. Voturi împotrivă? AbŃineri? Dvs. cum votaŃi? 
 
  Dl Mihăilescu: Doamna preşedinte, grupul USL cere o pauză de 5 minute.   
        

D-na Neacşu: Bun. Nu s-a început procesul de votare deci pauză de 5 
minute.  

 
 D-na Neacşu: Domnii consilieri sunt rugaŃi să intre în sală. Domnii 

consilieri, vă rog să poftiŃi în sală. 
 StimaŃi colegi, în urma consultărilor, am ajuns la concluzia că din punct de vedere 
al respectării legii este necesar respectarea acestui principiu al proporŃionalităŃii 
reprezentării consilierilor aleşi în cadrul comisiilor de specialitate, grupul PP-DD are 
dreptul la 3 reprezentări în cadrul comisiilor, fapt pentru care supun votului dvs. 
reluarea procedurii de vot pentru componenŃa comisiei 3. Voturi împotrivă? AbŃineri? 
Cu unanimitate de voturi consiliul s-a pronunŃat în favoarea... 
 
  Dl Buznicea: Precizez că grupul P.D.L. nu a votat. Nu este unanimitate. 
 
  D-na Neacşu: Dl consilier Buznicea, am o rugăminte, în momentul în care 
lansez procedura de vot, înainte de a trece pe vot, vă rog să ne aduceŃi la cunoştinŃă 
poziŃia grupului dvs. şi nu după ce procesul de vot s-a încheiat. 
 
  Dl Anton: A ridicat mâna. 
 
  D-na Neacşu: De obicei abŃinerea de la vot se precizează înaintea 
procedurii şi nu la finalul ei. Vă rog. 
 
  Dl Buznicea: IertaŃi-mă că intervin, d-na preşedinte, dar nu spune nicăieri 
că, consilierii locali sunt obligaŃi să-Ńi exercite dreptul la vot, iar atâta timp cât n-aŃi 
văzut mâinile noastre ridicate la niciuna din cele 3 variante enumerate de dvs., înseamnă 
că nu am votat. Nu înŃeleg ce este neclar. 
 
  D-na Neacşu: Bun, deci eu repet rugămintea ca înainte de lansarea 
procedurii de vot, să vă faceŃi cunoscută intenŃia de a vă abŃine de la vot, da? Bun. 
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  Dl Buznicea: Dacă vrem, putem s-o facem, dacă nu, nu. Dacă ne vedeŃi 
mâinile sus, ne puteŃi pune într-una dintre categoriile dvs.. 
 
  D-na Neacşu: Reluăm procedura. Voturi împotrivă? 
 
  Dl Mihăilescu: D-na preşedintă. 
 

  D-na Neacşu: Da, dl Mihăilescu. 
 
  Dl Mihăilescu: Tot pe procedură, vă rog frumos ca de acum încolo ca să 
nu mai existe discuŃii, să supuneŃi la vot şi voturile pentru tot timpul, şi gata. 
 
  D-na Neacşu: Bine, aveŃi dreptate. Voturi împotrivă? AbŃineri? Voturi 
pentru? Cu 19 voturi pentru, Consiliul Local a hotărât reluarea procedurii de vot pentru 
componenŃa comisiei 3. Dl Buznicea. 
 
  Dl Buznicea: Vă rog să se consemneze încălcarea Regulamentului 
Consiliului Local, prin faptul că s-a solicitat pauză pentru consultări, în timp ce 
procedura de vot era iniŃiată. 
 
  D-na Neacşu: Deci la acest moment, pentru comisia nr. 3 au fost votaŃi 4 
consilieri. Mai trebuie făcută o propunere pentru cel de al cincilea. Dl consilieri 
Avramescu. 
 
  Dl Avramescu: MulŃumesc. Pentru completarea comisiei şi rezolvarea 
simplă a situaŃiei, propun ca al cincilea membru în comisia 3 de servicii publice, comerŃ, 
privatizare şi protecŃia consumatorului, să fie dl Anton Cristian de la P.D.L. Vă 
mulŃumesc. 
 
  D-na Neacşu: Da. Dl Buznicea. 
 
  Dl Buznicea: Nu ştiu dacă este posibil să se facă o nominalizare împotriva 
dorinŃei persoanei respective. Fără să mai spunem că este făcută propunerea de la o altă 
formaŃiune politică, fără să mai spunem că nu respectăm principiul reprezentativităŃii, 
iertaŃi-mă, dar deja mergem mult prea departe. Sunt foarte multe încălcări ale 
regulamentului într-o singură şedinŃă. 
 
  D-na Neacşu: Supun la vot propunerea d-lui…Dl Anton. 
 
  Dl Anton: Precizez că sunt într-un conflict şi nu doresc să fac parte din 
această comisie. Asta să se consemneze înainte de vot, nu-i problema dvs., votaŃi. 
 
  D-na Neacşu: Am luat act de precizarea dvs. Supun la vot propunerea      
d-lui consilier Avramescu. Voturi împotrivă? AbŃineri? Voturi pentru? Serviciul 
Tehnic? 
 
  Serviciul Tehnic: 19. 
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  D-na Neacşu: Cu 19 voturi pentru, propunerea a fost adoptată. În acest 
moment, componenŃa comisiei de servicii publice, comerŃ, privatizare şi protecŃia 
consumatorului este următoarea: domnii consilieri – Tulugea Danil, Daniela Nicolescu, 
Adrian Nicolae Enache, Buznicea Cristinel, Cristian Ioan Anton.  
 Ne întoarcem la proiectul de hotărâre aflat pe ordinea de zi. 
 Dă citire articolului unic. 
 Supun la vot anexa. Dl Buznicea. 
 
  Dl Buznicea: Aşa cum m-aŃi rugat d-na preşedintă, precizez că datorită 
multiplelor încălcări ale Regulamentului de Organizare al Consiliului Local, grupul 
P.D.-L. nu participă la vot în acest moment. 
 
  D-na Neacşu: Deci, voturi împotrivă? AbŃineri? Voturi pentru? Cu 19 
voturi pentru, anexa a fost adoptată. 
 Articolul unic al proiectului de hotărâre. Voturi împotrivă? AbŃineri? Voturi 
pentru? Cu 19 voturi, articolul a fost adoptat. 
 Şi proiectul de hotărâre în ansamblu. Voturi împotrivă? Nu există. AbŃineri? Nu 
există.Voturi pentru? Cu 19 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat. 
 Am discutat înainte cu dl Primar, care a fost de acord, având în sală un cetăŃean 
care doreşte să i se adreseze domniei sale, precum şi membrilor consiliului local, să vă 
cer acordul şi dvs. pentru a-i da cuvântul.  

Supun la vot această propunere. Voturi împotrivă? AbŃineri? Voturi pentru? În 
unanimitate de voturi îi dăm cuvântul d-lui, vă rog să vă spuneŃi numele. 

 
 Dl Ezeanu TomiŃă: Bună ziua, mă numesc Ezeanu TomiŃă şi în timpul 
liber sunt administrator la blocul A 11 de pe strada Braşov nr. 32. Domnule 
Primar, nu e prima dată când vin la Primărie, este a doua oară. Prima dată am 
mai făcut o petiŃie tot de acest gen, prin martie, dar până în prezent nu am primit 
niciun răspuns. Blocul nostru este în reabilitare şi sunt multe nereguli pe care aş 
dori să vi le aduc dvs. şi consiliului, la cunoştinŃă, deoarece oamenii din bloc şi 
nu sunt puŃini, sunt 90 de apartamente, sunt 6 scări, nu prea mai suportă, au 
ajuns la capătul puterilor, ca să spun aşa, şi o să enumăr doar câteva, ulterior o să 
vă las să vă desfăşuraŃi activitatea, vă las petiŃia dacă doriŃi, când aveŃi timp să o 
studiaŃi. Deci cred că e începută reabilitarea din octombrie anul trecut, deci sunt 
aproape 9 luni, nu este încă finisată. Toate lucrările sunt începute, dar nici una 
dintre ele nu este finisată, cu excepŃia placării şi izolării blocului, adică terasa nu 
este finisată, nu s-a făcut proba cu apă, nu s-au pus parafrunzarele, deja vegetaŃia 
a început să pătrundă pe scurgeri şi există pericolul înfundării acestora cu frunze, 
capacele de la chepenguri am înŃeles că nu s-au luat în vedere să se schimbe deşi 
sunt din ,70 şi vreau să vă spun că noi asociaŃia avem doar 3 chepenguri atât, nu 
e un efort foarte mare, am confecŃionat nişte capace pe care le punem peste 
aceste…, dar e delicat, trebuie văzut la faŃa locului. Încă nu s-au definitivat 
pervazele la geamuri, la toate geamurile, la toate ferestrele blocului, această 
acŃiune s-a făcut haotic, nu ştim cine o face, nu ştiu când vin, vin câte doi băieŃi, 
pun pe ici, pe colo, pleacă, dispar câte o săptămână, nu ştiu unde să sun, nu am 
nicio, n-am nimic să controlez această acŃiune şi oamenii vin şi se plâng 
întotdeauna că, mi se pare normal. O mare parte 80, 90% au aceste pervazuri şi 
cei care au rămas, au rămas din diverse motive, că nu sunt acasă în timpul zilei 
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când sunt ei, dar măcar puteau să facă o programare, lăsau un bilet în uşă cu un 
bold, cu ceva, se putea organiza altfel, deci totul, majoritatea lucrărilor se fac 
haotic, ca să vă spun aşa,  

 
 


