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al şedinţei extraordinare din data de 08.09.2016 
 

 

 

Dl Secretar face prezenţa:  

 

Al Tawayah Angelica Prezent 

Berceanu Octavian Alexandru Prezent 

Bordei Niculaie Prezent 

Butacu Simona Valentina Prezent 

Ciontu Gheorghe Prezent 

Daneş Mihai Prezent 

Enache Adrian Nicolae Prezent 

Făşie Mariana Camelia Prezent 

Frumuşelu Constantin Mugurel Prezent 

Gaspar Florentina Prezent 

Gheorghe Iulian Absent  

Iacob Emanuel  Prezent 

Luchian Florin Prezent 

Mitran Georgeta Prezent 

Nae Valentin Marian Prezent 

Pană Traian Prezent 

Petcu Sorin Prezent 

Puşcaş Ionel Prezent 

Radu Elena  Prezent 

Sima Mihaela Prezent 
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Simion Adrian Prezent 

Stan Gabriela Prezent 

Stan Robert Prezent 

Surulescu Aurelia Absent 

Tomescu Constantin Prezent 

Tudose Călin Prezent 

Ungureanu Marius Ionel Prezent 

  

D-na Făşie Mariana Camelia. La mulţi ani, doamnă!  

 

D-na Făşie: Vă mulţumesc. Încă o dată vă mulţumesc foarte mult, sunt 

copleşită,  foarte frumos gestul. Vă mulţumesc din suflet şi doresc la toată lumea, al 

cărei impact al zilei de astăzi, aşa între ghilimele, să fie fericită, sănătoasă, să obţină 

tot ceea ce îşi doreşte. 

 

Dl Secretar: Mulţumim frumos, doamna Făşie. 

 

Dl Bordei: Şi eu vreau să mulţumesc d-lui Primar, d-lui Secretar al 

Primăriei, d-lui Viceprimar, prezidiului, pentru faptul că mi-au dat această felicitare 

cu ocazia zilei mele de naştere. Vă mulţumesc mult. Mulţumesc d-nă că mi-aţi 

amintit să nu uit.  

 

Dl Secretar: Vă înţeleg, dl Bordei. Continuăm prezenţa. 

 Dl Nae Valentin Marian, prezent. La mulţi ani şi dumnealui! 

 D-na Surulescu, am înţeles că este pe drum. La fel și dl Ungureanu.  

În momentul acesta suntem 24 de consilieri prezenţi din 27.  

Fiind o şedinţă extraordinară o să intrăm direct în ordinea de zi, aşa că o să 

dau cuvântul d-lui preşedinte de şedinţă. 

 

Dl Pană: Bună seara. Şedinţa de astăzi a fost convocată prin Dispoziţia 

Primarului nr. 2458/05.09.2016 şi a fost publicată în ziarele Bursa şi România 

Liberă, din data de 7 septembrie.  

Cu această ocazie aş dori să întreb dacă este vreun reprezentant al presei în 

sală? Deci, nu este nimeni. 

  Intrăm pe ordinea de zi cu primul proiect: proiect de hotărâre privind 

aprobarea finanţării din bugetul local al Sectorului 6 a cheltuielilor aferente cotei 

de contribuţie din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice şi a cotei de contribuţie ce revine proprietarilor/asociaţiilor 

de proprietari pentru reabilitarea termică, inclusiv pentru proiectele de reabilitare 

termică cofinanţate prin Programul Operaţional Regional  2014 - 2020, Axa 

Prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, 

Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării 

inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în 
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infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, 

Operaţiunea A - Clădiri Rezidenţiale, precum şi mecanismul de recuperare a 

sumelor avansate de Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în 

legătură cu lucrările de reabilitare termică.  

  Dacă sunt discuţii sau amendamente pe acest proiect? 

 

  D-na Radu: Bună ziua. Eu aş vrea să întreb dacă cumva s-a definitivat 

acea listă cu cele 200 de blocuri care urmează a fi reabilitate, pentru că nu am   

văzut-o sau poate nu am ştiut eu unde să o caut pe site-ul Primăriei?   

 

Dl Pană: Din executiv să ne ajute, vă rugăm. 

  

Dl Bejinariu: Lista cu cele 200 de blocuri este definitivată, a fost 

aprobată în şedinţa trecută şi este anexă la bugetul de venituri şi cheltuieli. Anexa 1. 

 

D-na Radu: Dar dl Primar a promis că pune pe site acea listă ca să nu 

mai fie vreodată modificată şi nu am găsit-o. Deci, ele nominalizate şi ierarhizate 

conform prioritizării, aşa a rămas. 

 

Dl Primar: Va trebui să depăşim faza în care vom obţine acele 

certificate de audit energetic şi rapoartele de expertiză. Deci, după ce vom avea 

aceste rapoarte, vom putea definitiva lista şi ea va rămâne definitivă. 

 

D-na Radu: În regulă. Deci nu este definitivă încă? 

 

Dl Primar: Păi, nu. Dar nu avem cum să o definitivăm.  

 

D-na Radu: Păi, dânsul spune că este. 

 

Dl Primar: Păi, nu. Sunt cele 200 de blocuri pentru care se face auditul 

energetic. După ce obţinem auditul energetic, prioritizăm în funcţie de rezultat, 

pentru că un bloc s-ar putea să aibă o pierdere energetică mai mare decât altul şi să 

se califice cu un punctaj mai mare. Şi după ce vom avea aceste certificate, facem 

lista şi pe aceea o vom publica şi rămâne definitivă.   

 

D-na Radu: Bun, în regulă, dar pe cele 200 le găsim totuşi la hotărâre? 

 

Dl Primar: Cele 200 sunt anexă la hotărâre. 

 

D-na Radu: La hotărâre. În regulă. Bine, mulţumesc. 

 

Dl Pană: Dl Iulian Gheorghe. 

 

Dl Gheorghe: Da, mulţumesc. Este foarte corect ce a spus dl Primar. În 

completare aş vrea doar să adaug că blocurile care vor fi, vor intra în acest program 

de reabilitare vor fi cele pentru care asociaţia de proprietari îşi va da acordul de a 

cofinanţa conform legii, procentul stabilit de lege. Deci, practic acum lista definitivă 
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nu este finală pentru că încă nu ştim care asociaţii îşi vor da acceptul de a suporta 

cota parte ce le revine conform legii. Tocmai acesta este subiectul supus votului.  

 

Dl Daneş: Cota de cofinanţare este de cât? De 20, de 30, de 50%? 

 

Dl Primar: În funcţie de finanţarea care se va aplica de 20 sau 25%. 

Avem pe B.E.I. 20% şi pe fonduri europene 25. 

 

Dl Pană: Mai sunt alte discuţii pe acest proiect de hotărâre? 

 

Dl Secretar: Dl preşedinte, dintr-o eroare la tehnoredactarea 

proiectului, la alin. (3) Art. 9, textul arată ,,sumele destinate finanţării cheltuielilor 

menţionate la Art. 8 alin. (1) şi (2) majorează cota de contribuţie ce revine bugetului 

local”. Aici, dintr-o eroare, s-a strecurat Art. 8. Nu are nici un sens şi atunci eu v-aş 

propune ca formularea acestui alineat să fie ,,sumele destinate finanţării cheltuielilor 

menţionate la alin. (1) şi (2) majorează cota de contribuţie ce revine bugetului local” 

şi continuarea să fie la fel până la ultimul cuvânt ”bugetelor locale”. 

 

Dl Primar: Deci, se scoate Art. 8. 

 

Dl Secretar: Art. 8. Dintr-o eroare de tehnoredactare s-a strecurat acest 

Art. 8, care nu are nici o legătură. Art. 8 face referire la cu totul altceva. 

 

 Dl Pană: Mai sunt alte discuţii?  

Propun să supunem la vot amendamentul formulat de dl Secretar. Cine este 

împotrivă? Abţineri? Votat în unanimitate. 

Propun să supunem la vot anexa. Cine este împotrivă? Abţineri? Votată în 

unanimitate. 24 de voturi pentru. 

Propun să supunem la vot proiectul în ansamblu. Cine este împotrivă? 

Abţineri?  Cu 24 de voturi, proiectul a fost adoptat. 

       Următorul proiect este: proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de 

consilier local al domnului Gheorghe Iulian. 

Discuţii? Nefiind discuţii, supunem la vot acest proiect. Cine este împotrivă? 

Abţineri? Două abţineri (d-na Butacu şi dl Iacob) şi 22 de voturi pentru, proiectul a 

fost adoptat. 

La punctul nr. 3 este: proiect de hotărâre privind validarea domnului 

Coşcodaru Iulian - Mihai în funcţia de consilier local. 

 

Dl Coşcodaru: Eu, Coşcodaru Iulian Mihai, jur să respect Constituţia 

şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea 

pentru binele locuitorilor Sectorului 6. Aşa să-mi ajute Dumnezeu! 

În primul rând, vreau să urez ,,La mulţi ani!” sărbătoriţilor de astăzi. Sunt 

foarte fericit că mi-am depus jurământul astăzi, într-o zi de sărbătoare şi vă 

mulţumesc tuturor pentru încrederea acordată. Aşa să-mi ajute Dumnezeu! 

 

Aplauze în sală. 
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Dl Pană: Supun la vot hotărârea de validare în funcţia de consilier a    

d-lui Coşcodaru Iulian. Voturi împotrivă? Abţineri? Cu 24 de voturi pentru.  

Trecem la punctul 4 cu următorul: proiect de hotărâre privind modificarea 

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 145/30.06.2016 privind numărul, 

denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Sectorului 6. 

 Dacă sunt discuţii pe acest proiect? 

 

Dl Secretar: A venit dl Ungureanu. Veniţi să semnaţi prezenţa. 

 

Dl Pană: Dacă nu sunt discuţii.... 

 

          D-na Radu: Aş avea o întrebare. Înţeleg că atunci când se înlocuieşte 

un consilier, deci, unul pleacă altul vine, automat este că va face parte din comisia 

din care a făcut parte şi celălalt? Iniţial ştiu că s-a votat la un moment dat pentru 

fiecare comisie. Deci, acum este corect aşa? Eu vă întreb, nu ştiu. 

 

Dl Secretar: Nominal se face. Iese dl Gheorghe Iulian intră.. 

 

D-na Radu: A mai fost un caz şi  automat a trecut la acea comisie. 

 

          Dl Secretar: Da. S-a înlocuit punctual. Consilierul care şi-a încetat 

mandatul a fost înlocuit de cel care a intrat. 

 

          D-na Radu: Nu era normal să se facă propuneri? Pentru comisie ca şi 

...? Nu? Bine. Mulţumesc. 

 

 Dl Secretar: Se înlocuieşte persoana care... 

 

 D-na Radu: Dacă spuneţi dvs. că aşa trebuie şi aşa este correct, așa o 

fi. Mulţumesc. 

 

 Dl Secretar: Până acum nu ne-a sesizat nimeni că nu ar fi corect. 

 

 Dl Pană: Dacă nu sunt discuţii pe acest proiect, propun să supunem la 

vot. Cine este împotrivă? Abţineri?  

 

Biroul Tehnic: O abţinere d-na Radu Elena. 

 

Dl Pană: O abţinere (d-na Radu). Şi 24 de voturi pentru, acest proiect a 

fost adoptat. 

Următorul proiect prevede hotărârea privind nominalizarea reprezentanţilor 

Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat, particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului 

Bucureşti, precum și în consiliul de administrație al Casei Corpului Didactic a 

Municipiului București. 

 Dacă sunt discuţii pe acest proiect? Da. 
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Dl Bordei: Aş avea şi eu, d-le preşedinte de şedinţă, o propunere şi rog 

colegii mei consilieri să fie amabili şi să fie de acord să fie repartizat la Şcoala        

nr. 156 dl Sorin Petcu. 

 

Dl Pană: Mulţumesc. În locul? Înlocuieşte pe cine? 

 

D-na Gaspar: Gheorghe Iulian... 

 

Dl Bordei: Păi... 

 

D-na Butacu: Comisia de învăţământ o să ia act. 

 

Dl Primar: În momentul de faţă dl Iulian Gheorghe este înlocuit de dl 

Coşcodaru în toate consiliile unde a fost.. 

 

Dl Bordei: D-le preşedinte, conform regulilor democraţiei am făcut o 

propunere. Acum colegii mei dezbat şi deliberează până la urmă că este în regulă.... 

 

Dl Primar: Trebuie discutat în comisie... 

 

Dl Pană: Comisia să ia act de această propunere. D-na Butacu, vă 

rugăm. 

 

D-na Butacu: Mulţumesc. Aş dori să fac un amendament în numele 

comisiei de Învăţământ Sănătate, Cultură, Culte, Sport şi Agrement şi anume la 

“Colegiul Tehnic Iuliu Maniu“ I.S.M.B. a aprobat 9 membri în consiliul de 

administraţie astfel că vor rămâne din partea Consiliului Local 2 domni consilieri, de 

fapt o d-nă, d-na Al Tawayah Angelica şi dl Adrian Simion.  

  

Dl Pană: Propun să supunem la vot acest amendament. Cine este 

împotrivă?      

 

Dl Primar: Nu erau trei? 

 

D-na Butacu: Erau trei membri din partea consiliului, însă I.S.M.B. în 

loc de 13 membri, a decis să rămână un număr de 9. Deci, a redus de la 13, la 9. 

Aşadar şi noi trebuie să ne supunem şi în loc de 3 câţi erau să rămână 2. 

 

D-na Făşie: Cine este cel de-al treilea membru? 

 

Dl Secretar: Vă rugăm să vorbiţi la microfon. 

 

Dl Primar: Cea de-a treia persoană... 

 

D-na Butacu: Al treilea membru era dl Daneş.  
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   Dl Daneş: Eu nu o să mai fiu. 

 

  Dl Primar: Este votat în comisie aşa? 

 

  D-na Gaspar: Trebuie să funcţionăm conform a ceea ce a cerut     

I.S.M.B.-ul. 

 

  Dl Primar: Şi s-a luat act în comisie de chestia asta, înţeleg. 

 

  D-na Gaspar: Am discutat cu dl Secretar şi a zis, pentru că deja era 

urcată pe site propunerea, să fie amendament aprobat în şedinţă. 

 

  Dl Pană: Propun să supunem la vot acest amendament. Cine este 

împotrivă? Abţineri? Cu 25... 

 

  Dl Secretar: 24. 

 

  Dl Pană: Păi a venit şi dl Ungureanu. 

 

  Dl Secretar: A, da, 25 că a venit dl Ungureanu, da.  

 

  Dl Pană: Cu 25 pentru. 

 Pentru dl Bordei, vă mai menţineţi acel amendament? 

 

  Dl Bordei: Sunt hotărât. 

 

  Dl Pană: Supunem la vot amendamentul adus de către dl Bordei 

Nicolaie. Cine este împotrivă? Abţineri? Amendamentul a trecut cu 25 de voturi 

pentru. 

 La acest proiect avem 3 anexe. Supunem la vot Anexa nr. 1. Cine este 

împotrivă? Abţineri? Cu 25 de voturi pentru.  

 Anexa nr. 2, să supunem la vot. Voturi împotrivă? Abţineri? Cu 25 de voturi 

pentru, a fost aprobată. 

 

  Dl Daneş: Despre acelaşi consiliu este vorba? 

 

  Dl Secretar: Da, cu amendamentele aprobate de dvs.. 

 

  Dl Pană: Anexa nr. 3, să o supunem la vot. Voturi împotrivă? Abţineri? 

Cu 25 de voturi pentru, a fost aprobată. 

 Propun să supunem la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abţineri? 

Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 

Ultimul punct pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind nominalizarea 

reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în comisiile pentru evaluarea și 

asigurarea calității din unităţile de învăţământ de stat, particular și confesional din 

Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti. 

Discuţii la acest proiect? 



8 

 

  

 D-na Mitran: Am o rugăminte, aş dori să ştiu cine a făcut propunerile 

pentru nominalizarea celor trecuţi în consiliu? Pe mine nu m-a întrebat nimeni, de 

exemplu. 

 

 D-na Gaspar: Este hotărârea veche, care a fost aprobată, acum, 

plecând dl Iulian Gheorghe şi dl Tănăsuică, au fost înlocuţi ca şi în celelalte comisii 

de specialitate ale Consiliului Local. A plecat dl Iulian Gheorghe, a intrat dl 

Coşcodaru, a plecat dl Tănăsuică, a intrat dl Ciontu, atât, nu este nimic altceva. 

 

 D-na Mitran: E procedural? 

 

 D-na Gaspar: Au fost discutate în comisie. 

 

  Dl Pană: Vă supun la vot Anexa nr. 1. Voturi împotrivă? Abţineri? 

Două abţineri (d-na Mitran, dl Berceanu). Voturi pentru,  23.  

 Vă supun la vot Anexa nr. 2. Voturi împotrivă? Abţineri? 4 abţineri               

(d-na Mitran, d-na Radu, dl Berceanu, dl Frumuşelu) și 21 de voturi pentru.  

 Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abţineri? 5 abţineri       

(d-na Mitran, d-na Radu, d-na Făşie, dl Berceanu, dl Frumuşelu). Voturi pentru, 20, 

proiectul a fost adoptat. 

 Declar închisă şedinţa. Mulţumesc! 
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