
 1 

 

 

 

 

 

al şedinţei ordinare din data de 24.03.2016 

 

 

 

 

Dl Secretar face prezenţa: Haideţi să facem prezenţa. Bună ziua 

doamnelor şi domnilor consilieri. 

  

Al Tawayah Angelica  PREZENT 

Anton Cristian Ioan PREZENT 

Bordei Niculaie ABSENT 

Butacu Simona Valentina  PREZENT  

Buznicea Cristinel PREZENT 

Catrina Eugen George PREZENT 

Dumitraşcu Cristian PREZENT 

Eftimie Cristinel PREZENT 

Enache Adrian Nicolae PREZENT 

Gaspar Florentina PREZENT 

Gheorghe Iulian PREZENT  

Iacob Emanuel  PREZENT 

Iacobescu Valeria ABSENT 

Moisă Constantin PREZENT 

Neacşu Ioana Mihaela PREZENT (întârzie) 

Nicolescu Daniela ABSENT 

Niculae Roxana Nicoleta PREZENT 

Orhei Oliviu Lucian PREZENT 

Petrea Gabriel PREZENT 

Petrescu Conona PREZENT 

Puşcaş Ionel PREZENT 
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Simion Adrian PREZENT 

Stan Robert PREZENT 

Stan Sorin Cristian PREZENT 

Surulescu Aurelia PREZENT 

Tănăsuică Ion PREZENT 

Tulugea Danil PREZENT 

 

Dl Bordei a făcut cerere de învoire. D-na Neacşu este pe drum. 

Suntem 23 de consilieri prezenţi. 

 

Dl Gheorghe: Mulţumesc, dl Secretar. Daţi-mi voie să vă citesc 

convocarea: Se convoacă Consiliul Local Sector 6 în şedinţă ordinară în data de 

24.03.2016, ora 17
00

 în sala de şedinţe a Primăriei Sectorului 6, situată în Calea 

Plevnei nr. 147-149. Publicarea a fost făcută în ziare la nivel naţional. Înainte de a 

vă supune votului aprobarea procesului verbal, aş dori să întreb dacă sunt 

reprezentanţi ai mass-mediei. Am văzut că este un coleg cu camera de filmat. 

Sunteţi din partea presei sau…? Am înţeles. 

 

Dl Tulugea: Un cetăţean al sectorului.  

 

Dl Gheorghe: Un cetăţean al sectorului. Este dreptul dânsului să 

participe, sigur că da. Bun, trecem la ordinea de zi propusă. 

 Primul punct este: Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 

data de 25.02.2016. 

  

  Dl Eftimie: Dl preşedinte, dacă îmi permiteţi. 

 

  Dl Gheorghe: Vă rog, dl Eftimie. 

  

 Dl Eftimie: Am o nedumerire şi nu prea mă pricep la legislaţia care 

este în vigoare. Aş vrea să îl întreb pe stimatul nostru coleg, Stan Robert, dacă mai 

este membru al P.N.L. şi dacă a făcut adeziunea de trecere la A.L.D.E. şi să 

motivez de ce, pentru că am văzut pe mai multe corturi din Sectorul 6 şi imaginea 

dânsului, alături de dl Tăriceanu şi Constantin şi cred eu, cred că sunt convinşi de 

asta că, neavând o popularitate Tăriceanu şi Constantin în Sectorul 6, cred că 

dânsul s-a oferit să o facă, dar să ne răspundă. Vă mulţumesc.   

   

  Dl Gheorghe: Doriţi să daţi vreun răspuns, dl Stan? 

 

  Dl Stan: Nu cred că face obiectul şedinţei de astăzi, nu ştiu ce 

legătură are. 

 

  Dl Gheorghe: Am înţeles. 
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  Dl Eftimie: Dl preşedinte, staţi puţin că în condiţile astea dacă nu 

face, este puţin de incompatibilitate şi atunci… . Eu totuşi am să primesc şi 

răspunsul de la A.N.I.. 

 

  Dl Gheorghe: Bun. Dvs. faceţi o solicitare către A.N.I.. 

 

  Dl Eftimie: Asta este problema mea. 

 

  Dl Gheorghe: Vă supun aprobării ordinea de zi. Dacă sunt 

completări la ordinea de zi, rog executivul să le precizeze. 

 

  Dl Viceprimar: Bună ziua. Aş avea două completări pentru ordinea 

de zi, două proiecte de hotărâre. Primul ar fi: Proiect de hotărâre pentru 

aprobarea Procedurii de acordare a scutirilor la plata impozitului/taxei pe 

clădiri/terenuri, datorat bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 

şi proiectul de hotărâre nr. 2 privind aprobarea finanţării intervenţiei chirurgicale, 

tumoră de ventricul III, diagnostic stabilit minorului Olaru Matei, născut la data 

de 27.01.2012, CNP 5120127460024, minor ce se află în evidenţa Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6. 

 

  Dl Gheorghe: Mulţumesc, dl Viceprimar. V-aş propune să le punem 

pe ordinea de zi înainte de votarea P.U.D.-urilor. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abţineri? În unanimitate, ordinea de zi a fost completată.  

 A venit şi colega Neacşu.  

 După ce am votat completarea ordinii de zi, vă propun să votăm ordinea de 

zi în integralitatea ei. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? În unanimitate, se 

aprobă ordinea de zi. Primul punct pe ordinea de zi ar fi aprobarea procesului 

verbal al şedinţei din 25.02.2016. Dacă sunt discuţii. Voturi pentru? Împotrivă? 

Abţineri? A fost adoptat în unanimitate.  

 

Dl Secretar: 24 de voturi. 

 

Dl Gheorghe: 24 de consilieri sunt prezenţi. Bun. Punctul nr. 2 de pe 

ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă. 

 Propuneri? Dl Anton.  

 

  Dl Anton: Din partea grupului P.N.L., îl propunem pe dl Buznicea 

Cristinel. 

 

  Dl Gheorghe: Mai sunt alte propuneri? Dacă nu mai sunt alte 

propuneri, vă supun la vot propunerea grupului P.N.L.. Cine este pentru? 

Împotrivă? Abţineri? În unanimitate, a fost votat dl Buznicea ca preşedinte de 

şedinţă, începând de luna viitoare.  

  

   Dl Gheorghe: Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării 

Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului 

Bucureşti pe anul 2016.  



 4 

   Dacă sunt discuţii? D-na Gaspar. 

     

 D-na Gaspar: Aici, sunt două amendamente pe care le susţin din 

partea comisiei de buget - finanţe.  

  Unul este făcut de Administraţia Şcolilor şi se referă la rectificarea 

bugetului local, în sensul, suplimentării bugetului cap. 65.02. învăţământ art. 

71.01.03 cu suma de 500 mii lei, suma propusă va fi diminuată din bugetul 

capitolului 51.02, Administraţia Şcolilor, art. 20.02. Precizăm că la data raportării 

rectificării bugetare nu au fost finalizate evaluările pentru sumele necesare a fi 

servite la fiecare din cele 40 de unităţi unde se desfăşoară examenele de 

bacalaureat, evaluări naţionale sau centre de corectură. Deci, aceşti bani sunt 

necesari pentru a fi dotate cele 40 de unităţi de învăţământ din sectorul 6 cu 

camere audio-video. În momentul de faţă, aşa cum prevede atât metodologia de 

desfăşurare a bacalaureatului cât şi metodologia de desfăşurare a evaluării 

naţionale, în momentul acesta existând doar camere video, nu şi audio-video. 

 Iar celălalt amendament, este următorul: Având în vedere adresa Direcţiei 

Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti nr. 25476/18.03.2016, se 

modifică retrimestrializarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru  finanţarea cheltuielilor descentralizate, în vederea asigurării, cheltuielilor 

cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale stabilite prin lege, 

astfel: la indicatorul 11.02.02 suma prevăzută în trimestrul 1 se majorează cu 

2600 mii lei, iar în trimestrul 2 se diminuează cu aceeaşi sumă. Aceşti bani sunt 

necesari tot pentru plata salariilor cadrelor didactice. 

 

Dl Gheorghe: Am înţeles. Mulţumesc frumos. 

Vă supun la vot, pe rând cele două amendamente.  

Referitor la primul amendament formulat de d-na consilier Gaspar. Cine 

este împotrivă? Abţineri? În unanimitate a fost aprobat primul amendament.   

Referitor la cel de-al doilea amendament. Cine este împotrivă? Abţineri? În 

unanimitate a fost votat şi cel de-al doilea amendament.  

Vă supun rectificarea bugetului în integralitate. Cine este împotrivă? 

Abţineri? În unanimitate… 

 

Biroul Tehnic:  O abţinere. D-na Niculae. 

 

  Dl Gheorghe: Scuze. Cu o abţinere şi 23 de voturi pentru, a fost 

aprobată rectificarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli. 

Trecem la punctul nr. 4: Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei  nr. 

2 a H.C.L. Sector 6 nr. 21 din data de 16.02.2015 privind organizarea reţelei 

şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2015 – 2016 cu Şcoala 

Gimnazială ,,Româno-Finlandeză”, Grădiniţa „Wonderland”, Grădiniţa „Sfântul 

Nicolae” şi Grădiniţa Art & Play” la unităţi de învăţământ particular.  

Dacă sunt discuţii la punctul 4 de pe ordinea de zi? Dacă nu, vă supun la 

vot. Cine este împotrivă? Abţineri? În unanimitate a fost votat acest proiect de 

hotărâre. 
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Punctul nr. 5: Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr. 2 a H.C.L. 

Sector 6 nr. 8 din data de 28.01.2016 privind organizarea reţelei şcolare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 

6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2016 – 2017 cu Grădiniţa 

„Wonderland” la unităţi de învăţământ particular.  

Discuţii? Dacă nu, trecem la vot. Voturi împotrivă? Abţineri? În unanimitate 

afost adoptat. 

Acum vă supun la vot cele două proiecte care au fost introduse suplimentar 

pe ordinea de zi. Primul proiect este referitor la aprobarea Procedurii de acordare 

a scutirilor la plata impozitului/taxei pe clădiri/terenuri, datorat bugetului local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti.  

Dacă sunt discuţii? Este şi d-na Director în sală. Dacă vreţi să faceţi o 

precizare referitoare la urgenţa hotărârii de consiliu? Vă rog. 

 

 D-na Rus: Anul acesta impozitele au fost stabilite destul de anevoios, 

ca să folosesc un cuvânt mai puţin uzitat de noi. În toată perioada de la începutul 

anului şi până acum codul fiscal s-a modificat de nenumărate ori, inclusiv normele, 

deci, în ultimul timp am avut foarte multe modificări. Această hotărâre este foarte 

importantă şi trebuie să o facem pentru că vizează toate acele persoane care pot 

beneficia de scutire, ţinând cont de faptul că toate aceste scutiri se vor aplica 

potrivit noului cod fiscal începând cu 1 ianuarie anul următor. Acesta este motivul 

pentru care spun că este o urgenţă, ca contribuabilii să ştie lucrul acesta, că vor fi 

scutiţi începând cu 1 ianuarie anul următor. 

 

 Dl Gheorghe: Am înţeles. Mulţumesc frumos. Dacă mai sunt şi alte 

intervenţii? Dacă nu, vă supun votului proiectul de hotărâre. Cine este împotrivă? 

Abţineri? O abţinere dl Tulugea? 

 

      Dl Tulugea: Nu. 

 

Dl Gheorghe: Mulţumesc frumos. În unanimitate a fost adoptată şi 

această hotărâre.  

Al doilea proiect de hotărâre ce a fost introdus suplimentar pe ordinea de zi, 

privind aprobarea finanţării intervenţiei chirurgicale, tumoră de ventricul III, 

diagnostic stabilit minorului Olaru Matei, născut la data de 27.01.2012, CNP 

5120127460024, minor ce se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 6.  

Dacă sunt aici întrebări? Dacă nu, vă supun votului proiectul. Cine este 

împotrivă? Abţineri? În unanimitate a fost adoptat.  

 

Dl Tulugea: D-le preşedinte. 

 

Dl Gheorghe: Vă rog, d-le Tulugea. 

 

 Dl Tulugea: Înainte de a trece la supunerea votului a P.U.D-rilor, 

vreau să fac o scurtă intervenţie. Regret enorm, în primul rând că în sală nu este 

absolut nimeni de la….  
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  Dl Gheorghe: Este chiar Directorul, dl Arhitect Şef. 

 

  Dl Tulugea: A... Îmi cer scuze. 

 

  Dl Gheorghe: V-aţi grăbit. Dânsul a venit la timp. 

 

  Dl Tulugea: Un minut m-am aşezat pe scaun şi nu era. 

 

  Dl Gheorghe: Ne urmărea de la distanţă. 

 

  Dl Tulugea: Foarte bine. Dacă vă aduceţi aminte cu foarte multe luni 

în urmă, eu am făcut o declaraţie în consiliu prin care am luat decizia de a nu mai 

vota niciun P.U.D.. Motivele pe care eu le-am invocat la timpul respectiv, erau mai 

multe, dar unul dintre ele şi zic eu esenţial, este acela că P.U.D.-urile care 

reglementează situaţia urbanistică din sectorul nostru, conform prevederilor legale, 

nu sunt cunoscute de către consiliul local. Şi de ce mă văd obligat să revin asupra 

acestui subiect? Pentru că acum două săptămâni am fost invitat de către locuitorii 

din A.N.L. să constat şi eu că un teren de câteva hectare, care se află în imediata 

apropiere a acestui cartier, oamenii îl doresc să fie amenajat ca parc, zonă verde. 

Sigur că tot în acel moment oamenii mi-au şi reclamat că acolo deja sunt firme 

care încep să construiască, că au autorizaţii de construire, ş.a.m.d..  M-am 

documentat şi eu şi am constatat că acei cetăţeni aveau perfectă dreptate. Terenul 

respectiv fusese cândva prins în ,,V1” spaţiu verde, iar prin reglementările în 

P.U.Z.-ul nou aprobat în 2013 de Consiliul General el a fost introdus în circuitul 

imobiliar. Ce urmează de acum încolo, sigur, acolo, tot terenul acela va fi 

construit. De ce am vrut să vă spun aceste lucruri? Pentru că, tot în acel P.U.Z., 

sunt foarte multe zone verzi, inclusiv zone care îmbracă mari artere ale sectorului 

6 şi care au fost introduse în circuitul imobiliar. De aceea eu reiterez, atât cât o să 

mai fiu în Consiliul Local Sector 6, voi refuza să votez vreun P.U.D., deoarece 

toate spaţiile verzi care sunt de peste 200 de metri şi sunt amplasate printre 

blocuri, vor avea aceeaşi soartă. Vă mulţumesc. 

 

Dl Gheorghe: Mulţumesc şi eu. Trecem la punctul 8. Proiect de 

hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Cătinei       

nr. 39”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe 

un teren în suprafaţă de 234 m.p., proprietate privată persoane fizice.  

Voturi împotrivă? Abţineri? Dvs. nu participaţi la niciunul din P.U.D.-urile 

referitoare...? 

 

Dl Tulugea: Nu. 
 

Dl Gheorghe: Nu mai suntem 23, cred, haideţi să facem o 

recapitulare. A plecat colega Roxana Niculae. 
 

Biroul Tehnic: Sunt 21 în sală. 
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Dl Gheorghe: Suntem 21 în sală. Dl Tulugea nu participă la vot, 

probabil au fost 20 de voturi. Da? Deci, încă o dată pentru P.U.D.-ul din Strada 

Cătinei. Împotrivă? Abţineri? Unanimitate, 20 voturi pentru. 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu– 

“Drumul Ciorogârla nr. 171-181”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu 

funcţiunea de locuinţe unifamiliale pe un teren în suprafaţă de 19.999,65 m.p., 

proprietate privată persoane fizice.  

 Voturi împotrivă? Abţineri? 

 

  Biroul Tehnic: Dl Buznicea se abţine. 

 

  Dl Secretar: O abţinere. 

 

  Dl Gheorghe: Două abţineri. D-na consilier Petrescu. Două abţineri 

şi 18 voturi pentru. 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – 

“Intrarea Serg. Apostol Constantin nr. 6”, Sector 6, pentru construire imobil cu 

funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 389 m.p., proprietate 

privată persoane fizice. 

 Voturi împotrivă? Număraţi, Biroul Tehnic. 

 

  Biroul Tehnic: 10 voturi împotrivă. 

 

  Dl Gheorghe: 10. Abţineri?  

 

  Dl Secretar: 9. 

 

  Biroul Tehnic: 8. 

 

  Dl Gheorghe: Şi voturi... 

 

  Dl Secretar: Voturi pentru? 3 (dl Dumitraşcu, dl Simion, dl Puşcaş). 

 

  Dl Gheorghe: Voturi pentru? 3 (dl Dumitraşcu, dl Simion, dl 

Puşcaş). 

 

  Dl Tănăsuică: Păi... Dar nu iese.  

 

  Dl Secretar: Ba da, 20. 7, 3,10. 

 

  Dl Gheorghe: Da, deci... 

   

  Dl Secretar: Da. 7 şi 3 pentru. 

 

  Dl Gheorghe: Oricum, având în vedere că proiectul nu are numărul 

de voturi necesar, a fost respins. 
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 Următorul punct pe ordinea de zi, P.U.D.-ul din “Strada Dreptăţii  nr. 

137”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în 

suprafaţă de 250 m.p., proprietate privată persoane fizice. 

 Voturi împotrivă? Abţineri? În unanimitate, a fost adoptat proiectul din 

Strada Dreptăţii. 

 

  Dl Secretar: 21, că a venit d-na Neacşu. 

 

  Dl Gheorghe: 21. 

 Punctul 12 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 

urbanistic de detaliu – “Strada Mărgelelor  nr. 39A”, Sector 6, pentru extindere şi 

supraetajare imobil existent cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 

132 m.p., proprietate privată persoane fizice. 

 Voturi împotrivă? Număraţi, Biroul Tehnic. 

 

  Biroul Tehnic: 10 voturi împotrivă (dl Moisă, dl Tănăsuică, dl Stan 

S., dl Gheorghe, dl Iacob, d-na Neacşu, d-na Surulescu, d-na Butacu, dl Eftimie, dl 

Catrina).  

 

  Dl Gheorghe: Abţineri? 

 

  Biroul Tehnic: 8. 

 

  Dl Gheorghe: 8 abţineri (d-na Gaspar, dl Anton, dl Orhei, dl 

Buznicea, dl Stan R., d-na Petrescu, dl Enache, d-na Al Tawayah).  

 Voturi pentru? 

 

  Dl Secretar: 3. 

 

  Dl Gheorghe: A ieşit bine? 

 

  Biroul Tehnic: Da, 10, 8 şi 3. 

 

  Dl Gheorghe: Proiectul de hotărâre, a fost respins. 

 Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Planului urbanistic de detaliu – “Splaiul Independenţei  nr. 253”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 524 m.p., 

proprietate privată persoană fizică.  

 Voturi împotrivă? Abţineri? 21 de voturi pentru. A fost adoptat. 

 Punctul numărul 14: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 

urbanistic de detaliu – “Intrarea Izvorani nr. 11”, Sector 6, pentru construire 

imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă din acte de 593 

m.p. – suprafaţa măsurată de 622 m.p., proprietate privată persoană fizică. 

Voturi împotrivă? Abţineri? Cu 21 de voturi, proiectul a fost aprobat. 

Punctul numărul 15: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 

urbanistic de detaliu – “Intrarea Popescu Filofteia nr. 1”, Sector 6, pentru 
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construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 

209 m.p., proprietate privată persoane fizice. 

Voturi împotrivă? Abţineri? Cu 21 de voturi pentru, a fost aprobat. 

P.U.D.-ul din “Drumul Valea Doftanei nr. 131-141”, Sector 6, pentru 

construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă 

de 5.626 m.p., proprietate privată persoană fizică. 

Voturi împotrivă? Abţineri? Cu 21 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 

Punctul numărul 17: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 

urbanistic de detaliu – “Strada Valea Lungă  nr. 47G”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 289 m.p., 

proprietate privată persoane fizice. 

Voturi împotrivă? Abţineri? Cu 21 de voturi, proiectul a fost aprobat. 

Punctul numărul 18:  P.U.D.-ul din “Strada Victor Ion Popa  nr. 29”, 

Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren 

în suprafaţă de 283,45 m.p., proprietate privată persoane fizice. 

Voturi împotrivă? Abţineri? Cu 21 de voturi, proiectul a fost aprobat. 

Punctul numărul 19:  P.U.D.-ul din “Intrarea Mărgelelor  nr. 13”, Sector 6, 

pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 196 

m.p., proprietate privată persoană fizică. 

Voturi împotrivă? Abţineri? Cu 21 de voturi, proiectul a fost adoptat. 

 P.U.D.-ul din “Drumul Valea Doftanei nr. 127A”, Sector 6, pentru 

construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 

1.166 m.p., proprietate privată persoană fizică. 

Voturi împotrivă? Abţineri? Cu 20 de voturi pentru, pentru că a plecat şi      

d-na Neacşu, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

P.U.D.-ul din “Drumul Ciorogârla nr. 371A”, Sector 6, pentru construire 

imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 3.700,57 

m.p., proprietate privată persoană fizică. 

Voturi împotrivă? Abţineri? Cu 20 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 

Şi P.U.D.-ul din “Aleea Lacul Morii nr. 131-133”, Sector 6, pentru 

construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe cu partiu special şi funcţiuni 

conexe locuirii pe un teren în suprafaţă de 5.024 m.p., proprietate privată 

persoană juridică. 

Voturi împotrivă? Abţineri? Cu 20 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 

La ultimul punct de pe ordinea de zi, dacă sunt Întrebări şi interpelări? 

Ce surpriză, dl Eftimie. 

 

 Dl Eftimie: Aşteptam un răspuns de la dl Secretar şi nu l-am primit. 

 

 Dl Secretar: La ce aşteptaţi răspuns, dl Eftimie? 

 

 Dl Eftimie: Din procesul din luna trecută, era un răspuns, ceva cu 

nişte vicii, cu alea… 

 

 Dl Secretar: Cu ce? 

 

 Dl Eftimie: Nişte vicii, ştiţi dvs., cu Prefectura. 
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 Dl Secretar: Dl Eftimie, ce mi-aţi solicitat v-am răspuns în timp şi la 

obiect. 

 Dl Eftimie: Dl Secretar, luaţi procesul verbal şi este ultima 

interpelare a mea pentru că dvs. spuneţi în răspunsul pe care mi-l daţi… 

 

 Dl Secretar: Vi l-am dat scris, dl Eftimie, faceţi ce vreţi cu el, vă 

cerific în public că susţin acel răspuns. 

 

 Dl Eftimie: Da, bine, atunci am să iau alte măsuri că văd că, cu dvs. 

nu pot să… 

 

 Dl Gheorghe: Dacă mai sunt alte interpelări, sau întrebări, dacă nu, 

vă mulţumesc pentru participare. Închidem şedinţa. 

 

   

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE  ŞEDINŢĂ,                                                SECRETAR,  

 

           Iulian Gheorghe                                                              Demirel Spiridon                                                           
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