al şedinţei ordinare din data de 18.10.2007
Dl Secretar face prezenţa: sunt 25 consilieri prezenţi şi 2 consilieri absenţi (dl
Novac Ştefan şi dl Diaconu Bogdan ).
La primul punct al ordinei de zi supun aprobării dvs. procesul verbal al şedinţei
ordinare din data de 13.09.2007. Procesul verbal a fost semnat de Preşedintele de şedinţă
şi contrasemnat de Secretar. Cine este pentru? Se aprobă cu 18 voturi pentru şi 4 abţineri.
Supun aprobării dvs. procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de
27.09.2007. Procesul verbal a fost semnat de Preşedintele de şedinţă şi contrasemnat de
Secretar. Cine este pentru? Se aprobă cu 17 voturi pentru şi 5 abţineri.
Dl Avrămescu: Bine aţi venit! În primul rând, este cineva de la presă în sală?
Îi dau cuvântul domnului Primar pentru câteva cuvinte referitoare la ordinea de zi.
Primar: Bună ziua. Fac referire la două puncte de pe ordinea de zi, respectiv
punctul 4 şi punctul 19, le retrag datorită unor neconcordanţe de ordin juridic la proiecte.
Dl Avrămescu: Deci dl Primar a anunţat scoaterea de pe ordinea de zi a
punctelor 4 şi 19, din proiectul ordinei de zi, aşa cum aveţi în mapă.
Dl Constantin: Vreau să fac o propunere înainte de a începe şedinţa. Să
trecem la primul punct pe ordinea de zi...
Dl Avrămescu: Nu am ajuns la discuţiile pe ordinea de zi. Imediat.
Este o cameră de luat vederi în sală. Este de la presă?
D-na Stan N.: Nu are dreptul să ne filmeze decât cu acordul nostru.
Dl Avrămescu: Este o şedinţă publică. În baza a ce nu este voie?
Dl Tulugea: De ce să mă filmeze? Eu nu vreau. Terminaţi cu prostiile.
Dl Pieptea: Dumneavoastră sunteţi persoană publică şi aici este şedinţă
publică.
D-na Voiculescu M.: Eu am o intervenţie, fiind discuţie politică până la
urmă, tot politic o să intervin şi eu. Este adevărat că dreptul la propria imagine este un
drept pentru orice cetăţean. Dar este adevărat în acelaşi timp că este o şedinţă publică,
suntem persoane publice şi probabil cine are ceva de ascuns, mai ales într-o şedinţă
publică, probabil că are motive de temeri. Şi ceea ce mă surprinde pe mine este faptul că
altă dată când P.D.-ul făcea politică de opoziţie în integralitatea iniţialului grup de
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consilieri eram filmaţi şi eram jigniţi şi prin presă, noi nu am ripostat pentru că ăştia
suntem, nu aveam nimic de ascuns. Acum nu ştiu de ce alţi colegi se simt răniţi de
relatarea inclusiv vizuală a propriilor atitudini publice.
Dl Tulugea: Reacţia mea în această idee a fost făcută, că eu nu am nici un
motiv ca să reacţionez, poate să mă filmeze.
D-na Voiculescu M.: Menţionez că nu cunosc persoanele care au venit, ca să
nu se creadă că noi suntem implicaţi.
Dl Tulugea: Dar tovarăşii colegi de la P.N.L. la timpul respectiv erau foarte
vehemenţi, iar acum vin cu camere de luat vederi ca să demonstreze...ce? Să demonstreze,
nu este nici o problemă.
Dl Avrămescu: Bun, dacă nu aveţi nici un fel de problemă, atunci de ce
discutăm pe tema asta?
Dl Tulugea: Păi ţi-am spus că este o problemă de bun simţ a Preşedintelui.
Dl Avrămescu: Bun, asta este opinia dvs, dreptul la opinie, aveţi multe
drepturi.
Aveţi propuneri la ordinea de zi?
Dl Constantin: Înainte de a începe şedinţa, aş face o propunere: „Întrebările
şi interpelările” să fie la începutul acestei şedinţe.
Dl Alexandrescu: Eu am înaintat Executivului încă de luni, este drept că nu
era cu 5 zile înainte, un proiect de hotărâre ca urmare a drepturilor care mi le conferă
Legea 215/2001, un proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de depunere a
cererilor petenţilor îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţe pentru tineret din sectorul 6.
Deci, prin dispoziţia Primarului primirile de dosare pentru locuinţe cu chirie pentru tineret,
nu au mai fost primite de pe 10 mai anul curent. Întâi au zis că până pe 15 aprilie, pe urmă
l-au prelungit până la 10 mai. Având în vedere că sunt multe solicitări de a depune dosare
în continuare, precum şi faptul că nu sunt gata aceste locuinţe, am solicitat că mai este
încă timp, până pe 15 noiembrie de exemplu, un timp scurt, dar cei care au deja dosare
făcute şi nu s-a primit din mai, să poată să le depună. Câţi vor fi aceştia? 100, 200 de
oameni faţă de 4000 de cereri anterior. Justificările de la compartimentul de specialitate,
că volumul de lucru este foarte mare. Nu cred că faţă de 4000 de solicitări, încă o sută,
două mai contează. Dar satisfacem nişte solicitări îndreptăţite ale tinerilor din sector. Eu
am făcut şi o expunere de motive şi am solicitat ca în regim de urgenţă să promovăm acest
proiect de hotărâre că mai este puţin până pe 15 noiembrie. Nu este nici o încălcare a legii,
este, cel puţin eu spun că dreptul de petiţie este neîngrădit şi toţi tinerii au şanse egale. De
ce unii să spună: „mie nu mi-au primit dosarul, nu mai vrea primăria să mi-l primească” şi
atâtor alţi tineri li s-a primit dosarul. Deci eu am înaintat la Secretariatul Tehnic, am rugat
să fie transmis şi domnului Secretar şi domnului Primar şi consilierilor la comisii, am
constatat că nu s-a făcut difuzarea aceasta, mie îmi pare rău pentru că, colaborarea cu
Secretariatul Tehnic este foarte bună de regulă, dar probabil că li s-a spus să nu facă nimic
în acest sens. Nu văd ce impediment ar avea promovarea unui asemenea proiect.
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Dl Avrămescu: Solicitaţi aprobarea consilierilor pentru introducerea pe
ordinea de zi a acestui proiect, da?
Dl Alexandrescu: Da. Există şi pe e-mail, l-am transmis la Secretariatul
Tehnic, se poate multiplica. Am solicitat şi un referat, un raport de specialitate de la
Serviciul Reglementare Spaţiu Locativ.
Dl Avrămescu: Supun votului dvs. propunerea d-lui consilier Constantin
Aurel. Cine este pentru? Se aprobă cu 23 voturi pentru. Deci punctul 39 actual „Întrebări
şi interpelări” intră pe prima poziţie pe ordinea de zi.
A doua propunere este cea a domnului Alexandrescu, este vorba de introducerea pe
ordinea de zi a unui proiect de hotărâre, din păcate îi lipsesc o parte din documente din
motive pe care le-a expus, dar, cu votul dvs nu ştiu dacă se poate introduce. Neavând
rapoartele comisiilor de specialitate nu putem decât să luăm la cunoştinţă cu toţii de
existenţa acestei propuneri şi să rugăm executivul ca la următoarea şedinţă de consiliu
ordinară sau extraordinară să introducă pe ordinea de zi şi între timp Secretariatul Tehnic
să distribuie la comisiile care trebuie să dea aviz pentru avizarea ei în consecinţă. Îmi pare
rău, dl Alexandrescu nu pot să...
Dl Alexandrescu: A fost dorinţa să se difuzeze la comisie.
Dl Avrămescu: Am notat dorinţa.
Dl Constantin: Domnule Primar, domnule Preşedinte, am câteva probleme.
În primul rând mă refer la Şcoala nr. 169, dacă este dl Director de la Şcoli aici, că nici nu
l-am cunoscut până acum, am o doleanţă, în sensul că a început anul şcolar 2007-2008 cu
o clasă pe care am improvizat-o cu nişte bănci. Aş dori dacă se poate, să fim ajutaţi ca acea
clasă să primească nişte bănci pentru ca să poată să lucreze copiii în acea clasă. O a doua
problemă care o am, la Grădiniţa nr. 94, în sensul că am o scurgere de la bucătăria
grădiniţei care se înfundă mereu. Am dori ca domnul director de la Şcoli să trimită pe
cineva acolo să poată rezolva problema. O a treia problemă o am către dl Director de la
Pieţe. Când rezolvăm problema domnului Barbarosa din piaţa Valea Ialomiţei? Răspunsul
ăsta îl aştept cam de multă vreme dar nimeni nu caută să vină să spună :”da, domnule, uite
asta, asta şi asta”. Nimeni nu vrea.
Dl Avrămescu: Bun, doriţi un răspuns scris sau verbal?
Dl Constantin: Eu doresc un singur lucru. Anul viitor sunt alegerile. Nu am
vrea ca această problemă să atârne în balanţa problemelor politice în cadrul primăriei
sectorului 6. De aceea doresc să o rezolvăm cât se poate de repede. Ori dărâmăm, ori îl
punem în posesie, normal. Aşa cum stă dumnealui acum la ora actuală...
Dl Pieptea: A fost parcare acolo.
Dl Constantin: Păi a fost parcare şi dvs. i-aţi dat aprobare să ridice coliba.
Dl Pieptea: Dvs vă referiţi la mine, la P.N.L. sau la ..?
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Dl Constantin: Nu, mă refer la directorul care a fost director adjunct la
A.D.P.
Dl Pieptea: Domnul consilier, dacă nu ştiţi ce hârtii semnează colegii dvs de
partid, deci, dacă vreţi vă aduc hârtiile.
Dl Constantin: Domnule Preşedinte, nu vreau să fac....că fiecare caută să
zică că nu este el vinovat. Ceea ce mă interesează este când putem rezolva problema? Şi
cu asta basta.
Dl Avrămescu: Întrebarea este către executiv, da?
Dl Constantin: Da, sigur că da.
Dl Avrămescu: Bun, şi când doriţi răspunsul?
Dl Constantin: Chiar şi acum dacă se poate.
Dl Ciontu:Amplasamentul acesta nu este pe teritoriul administrat de
Administraţia Pieţelor.
Dl Avrămescu: Deci nu ţine de Administraţia Pieţelor.
Dl Pieptea: Haideţi că vă lămuresc eu dacă îmi daţi voie. Este pe domeniul
public, a fost o parcare lângă un complex comercial, este construită ilegal, s-a sesizat de
aproape un an de zile, nu face nimeni nimic. Asta este realitatea. Ne ferim atâta unde este,
este pe domeniul public. Nu are nici un fel de aviz.
D-na Voiculescu M.: Am de făcut o completare şi după o să vin cu propriile
întrebări şi interpelări. Acelaşi comentariu vroiam eu să îl fac, mai mult, s-a venit de către
executiv, nu de mult într-o şedinţă de consiliu cu proiect de hotărâre, să aprobăm P.U.D.
pentru acea construcţie, şi în baza unei hotărâri, Hotărârea nr. 22/1997 care din 2004, de
fapt din 1997 nu mai producea efecte, fiind declarată neconstituţională Hotărârea de
Guvern în baza căreia fusese luată, şi a fost respins de către consiliul local. Atunci am fost
mai mulţi consilieri care am sesizat executivul cu Disciplina în Construcţii să ia măsuri
împotriva construcţiei ilegale şi executivul nu a acţionat.
Referitor la propriile întrebări şi interpelări, dacă îmi daţi voie, o să încerc să fiu
foarte concisă deşi am foarte multe. Prima: ştim că sunt lucrări de utilitate publică cu acele
parcări, mi-a răspuns, dl director Huştea am primit astăzi răspunsul dumneavoastră, l-am
văzut la un moment dat în sală, vă mulţumesc. Deci, pe Drumul Taberei, inclusiv pe
Tricodava, acele lucrări de parcare efectuate de către primăria capitalei, dar am şi eu
următoarea întrebare, dacă îmi daţi voie: există pe plat band şi chiar din partea primăriei
capitalei la întrebările pe care le-am formulat şi acolo referitor la lucrările de amenajare de
parcări pentru cetăţenii sectorului 6 şi în acea zonă, mi s-a reproşat că executivul din
sectorul 6 şi Consiliul Local sector 6 nu face nimic în privinţa terasei Azzuro care ocupă
domeniul public de foarte mulţi ani, neavând nici un aviz de la Administraţia Domeniului
Public, mai mult, înţeleg că, şi lucru care mă sperie foarte tare şi se confirmă şi de această
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dată, văd că există un serviciu în primăria de sector care acordă autorizaţii de funcţionare
fără a avea nici măcar acordul ADP-ului sau Administraţiei Pieţelor, binevoind împărţirea
după propria voinţă a domeniului public şi repet, de la Administraţia Domeniului Public
pentru terasa Azzuro care de foarte multă vreme ocupă plat bandul, şi-au permis să îşi
zidească scaune, mese şi nu se pot face lucrări de amenajare a domeniului public în locul
respectiv. Şi nu numai, în mai multe locuri.
De asemenea, o altă chestiune, cu menţiunea că totuşi aştept şi răspunsuri că eu am
impresia că tot vorbesc şi tot fac hârtii cu întrebări şi interpelări către executiv şi nu mă
aude nimeni. Până la urmă o să revin la lege şi probabil că iarăşi o să mă judec cu
primăria sectorului 6 în contencios administrativ exact pe această chestiune şi nu vreau.
După aceea, s-a discutat, am convocat comisiile reunite ale consiliului local 4 şi 5
de specialitate şi vă pun 2 probleme foarte grave în atenţie. Mai întâi, principiul şcolilor.
Se retrocedează din terenurile şcolilor, au început pe bandă rulantă. Întâmplarea face să fiu
în consiliul de administraţie şi la Şcoala nr. 59 unde s-a retrocedat iar Administraţia
Şcolilor a schimbat amplasamentul printr-un proces verbal de predare – primire şi vă spun
că am să fac deja o cerere de a anula acel proces verbal de schimbare a amplasamentului,
dacă nu ajungem în contencios administrativ. De asemenea Grădiniţa nr. 195, aflu că mai
sunt şi alte şcoli pentru care începe să se întrezărească această posibilitate, să rămână fără
terenuri din curtea şcolilor în urma retrocedării şi atunci, apelând tot la condiţiile legale,
nefiind împotriva proprietarilor, există şi termenul şi conceptul de justă despăgubire. Şi fac
o invitaţie către colegii noştri de consiliu şi către executiv să iniţieze către consiliul general
o astfel de propunere, există mai multe condiţii impuse de lege şi justa despăgubire şi alte
mijloace legale. Nu ştiu de ce trebuie să lăsăm unităţile şcolare din sector în urma acestor
retrocedări. De asemenea spaţiile verzi tot problema retrocedărilor. A treia: la Sibiu 4,
domeniul public, spaţiu de joacă, spaţiu verde, a dispărut, aflu din presă că există nişte
proprietari. La Sibiu 4 în spate la Favorit, 4 sau 4 A pe anumite documente, deşi trebuia să
fie nişte documente cu anumite elemente, după părerea mea, clare de interes public,
informaţii de interes public, nu am reuşit să aflu. De asemenea în Odgonului şi în Aviator
Caranda Ghe., am şi poze de la faţa locului, constat că foste spaţii verzi au fost retrocedate,
în Lt. Aviator Caranda Ghe. există şi un punct trafo deja împrejmuit. Nici nu ştiu sub ce
autorizaţii, nici nu vreau să insist, am zis că vreau să fiu cât mai concisă. O altă chestiune
sunt copacii din Apusului maltrataţi. Aflu cu surprindere, nu ştiu cine lucrează pe acea
zonă în aşa-zisa amenajare complexă pe care noi teoretic ca strategie de dezvoltare nu îmi
aduc aminte să o fi aprobat decât prin buget aşa „pe sub covor”, dar nu ştiu acolo ce firmă
lucrează la aşa-zisa amenajare complexă, m-am convins că nu există avize pentru tăiere şi
toaletare copaci în Apusului, în schimb am constatat cu surprindere că cine toaleta fără
aviz de la A.L.P.A.B., deci fără îndeplinirea condiţiilor legale, cine toaleta acolo de zor,
chiar A.D.P.-ul, deşi unii din A.D.P. chiar din conducere habar nu aveau de acest lucru.
Altă chestiune, în parcul Crângaşi vreau şi eu să întreb şi poate că acum ar trebui să ridic
următoarea chestiune: domnul Primar, Partidul Democrat v-a înaintat o listă referitor la
retragerea sprijinului politic pentru domnul director Zidaru. Totodată, înainte de a vă
trimite acea hârtie, v-am sesizat absolut legal că noi ne aflăm într-o şi nu este prima
situaţie când ne aflăm în încălcare de lege, de ce întârziaţi nepermis de mult, v-am făcut
interpelare şi verbală, v-am făcut şi în scris, criteriile cadru pentru organizarea concursului
şi din punctul nostru de vedere, inclusiv domnul director Zidaru, am mai spus-o, nu este
prima oară, ocupă ilegal poziţia de director al A.D.P.-ului. Când aveţi de gând, conform
legii, să adoptăm noi acele criterii şi când aveţi de gând să organizaţi concurs pentru acel
post? Referitor la aceasta întreb şi eu cum se face că pentru parcul Crângaşi A.D.P.-ul a
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semnat o hârtie către A.L.P.A.B. prin care şi-a dat acordul ca A.L.P.A.B. să ia în
amenajare şi în întreţinere parcul pentru a face terenuri de fotbal fără ca măcar consiliul
local sector 6 să ştie de acest lucru şi să nu uităm că sute de metri pătraţi vor fi ocupaţi nu
ştiu cum. Şi vreau să fac aici un istoric pentru colegii noştri consilieri, dacă vă aduceţi
aminte în toamna lui 2004 au venit nişte PUD-uri pe parcul Crângaşi pentru nişte terenuri
de sport. Ele au fost respinse şi în comisia de urbanism şi în consiliul local, urmând ca
după aceea absolut miraculos parcul Crângaşi să fie luat în administrare de către
A.L.P.A.B la capitală şi după acea au apărut şi acele terenuri pe care noi le respinseserăm
la nivel de PUD. Şi acum să aflu această informaţie care mi se pare strigătoare la cer. În
privinţa parcului Militari, iarăşi vreau să anunţ colegii o veste bună, proiectul pe care l-am
înaintat către Administraţia Fondului pentru Mediu s-a clasat pe primul loc, este câştigător,
am câştigat la Administraţia Fondului pentru Mediu acel proiect, numai că suma nu a fost
cea pe care am cerut-o noi, ne-au acordat numai 2 milioane de lei, deşi au suplimentat, au
fost foarte multe proiecte, 104 sau 106 au câştigat, oricum noi ne-am clasat pe primul loc
şi obţinem suma cea mai mare. Vreau să adresez o întrebare Executivului la care aştept un
răspuns, care este situaţia cu centrul social de la Târgul Neamţ, ştiu că am luat în dezbatere
şi am adoptat o hotărâre referitor la această situaţie, nu mai ştiu, nu am văzut acolo să
înceapă nimic.
De asemenea mă fac purtătorul de cuvânt al unui grup de cetăţeni din Târgul Neamţ,
dl director, nu ştiu cum Zidaru, s-a întâmplat să fiu chiar în birou la dumneavoastră când
aţi primit în audienţă două persoane, aţi promis atunci şi am promis şi eu în calitate de
consilier, ştiţi foarte bine la ce mă refer, cu lucrările de la Târgul Neamţ şi constat că cel
puţin eu una sunt insultată, sunt luată în bătaie de joc, nici o promisiune nu este respectată
iar cetăţenii din zonă pe bună dreptate se îndreaptă către Executiv şi către consilieri ca şi
cum noi am fi sat fără câini şi constat că aşa ne şi manifestăm, una spunem, alta facem şi
vă întreb şi eu când aveţi de gând să terminaţi lucrările acolo sau se termină numai în
anumite părţi unde poate consiliul local nu are dreptul să cheltuie banii publici. Şi mai am
o singură rugăminte la dumneavoastră, dl Primar, v-am adresat o hârtie referitoare la
comisia pe Legea 550/2002, avem nevoie neapărat acolo de integralitatea comisiei tehnice,
o dată şi a doua oară avem nevoie de un jurist, altfel ne puneţi în imposibilitatea de a mai
funcţiona. Mă opresc aici. Vă mulţumesc.
Dl Avrămescu: Doriţi răspunsul acum?
D-na Voiculescu M.: Nu, vreau răspunsul în scris.
D-na Neacşu: Eu aş dori să fiu şi mai scurtă decât domnişoara Voiculescu şi
bineânţeles că voi aduce în discuţie probleme legate de şcoli. Sunt trei la număr. Prima
problemă este deja cunoscută dar vreau să o reamintesc având în vedere că mie cel puţin la
mapă, presupun că şi celorlalţi colegi consilieri, mi-au apărut purtând data de înregistrare a
Serviciului Tehnic de ieri, respectiv astăzi, două adrese către Consiliul Local al Primăriei
sector 6, scrie directoarea de la colegiul Elena Cuza, de exemplu, prin care se solicită
fonduri consiliului local în vederea efectuării analizelor medicale, conform H.G. 355/2007.
Este o chesiune care s-a luat în discuţie săptămâna aceasta destul de exploziv în cadrul
şedinţelor de la Inspectoratul Şcolar, întâmplător eu cunosc această problemă, dar am vrut
să v-o reamintesc în măsura în care văd că aceste conduceri de unităţi şcolare încep să ni
se adreseze direct cu acest tip de solicitare. A doua chestiune este o adresă care de
asemenea cred că se găseşte la mapa fiecărui consilier, este mai presus o solicitare din
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partea Clubului Sportiv Şcolar nr. 5, este, vreau să subliniez o instituţie care funcţionează
pe raza sectorului 6. Într-un memoriu destul de lung, vă sintetizez solicitarea domnului
director Călinescu şi anume aceea ca prin intermediul consiliului local să se repartizeze un
teren către acest grup sportiv şcolar şi eventual demararea procedurilor pentru construirea
unei săli de sport. Ca şi un scurt comentariu, vreau să vă spun domnule Primar şi stimaţi
colegi, că eu personal şi în numele grupului meu de colegi consider această solicitare
întemeiată, în măsura în care dumneavoastră ştiţi foarte bine că ei nu au spaţii în care să îşi
desfăşoare activităţile sportive.
Domnule Primar, problema este următoarea: conform unui ordin de ministru, dat de
către Ministrul educaţiei şi cercetării, de foarte mulţi ani de zile Clubul Sportiv Şcolar nr.
5
îşi desfăşoară activităţile specifice în sălile de sport care aparţin unor unităţi de
învăţământ. Anul acesta însă, dânşii fie şi-au supradimensionat planul de şcolarizare, fie
acesta este un plan real adaptat necesităţilor cetăţenilor din sector, nu ştiu şi nu vreau să
mă pronunţ, cert este că ei au normele descoperite pentru că nu au efectiv unde să îşi
desfăşoare activitatea, unităţile şcolare în incinta cărora urmează să se construiască, în
condiţiile în care directorii de şcoli le-au pus la dispoziţie toate orele libere în afara
programului de care au beneficiat. Acum, ştiind că dumneavoastră intenţionaţi sau doriţi să
se construiască cât mai multe săli de sport la nivelul sectorului 6, şi noi nu putem decât să
subscriem la această dorinţă a dumneavoastră, vroiam să facem următoarea propunere: nu
ştiu pentru anul în curs cum au fost selectate unităţile şcolare în incinta cărora urmează să
se construiască acele săli de sport prin Agenţia Naţională de Investiţii. Nu ştiu. Dar cert
este că vă propunem, în cazul în care acest program naţional va continua şi în 2008, şi din
câte ştim se va întâmpla acest lucru, ca de la consiliul local sector 6 să pornească
propunerea ca una din sălile de sport construite prin Agenţia Naţională de Investiţii să
aparţină Clubul Sportiv Şcolar nr. 5. Pentru că stimaţi colegi, nu este normal ca un club
sportiv şcolar să nu aibă spaţiu unde să îşi desfăşoare activităţile specifice.
Dl Primar: Îmi permiteţi să vă răspund?
D-na Neacşu: Vă rog.
Primar: Nu există decât un singur criteriu, acela de a găsi loc şi spaţiu pentru
construcţia unei săli de genul acesta. Deci, îţi trebuie o lungime şi o lăţime şi pentru
aceasta foarte puţine curţi ale şcolilor îţi permit acest lucru.
Dl Alexandrescu: 197 .
Primar: Foarte bine. Numai că, trebuie să fie de acord şi directorul respectiv.
Doamna Neacşu, pentru aceasta trebuie să ai o colaborare şi o comunicare cu consiliul de
administraţie şi directorul acelei şcoli.
D-na Neacşu: De acord.
Dl Primar: La momentul respectiv singurii care au cerut aceasta au fost
Mircea Eliade şi 197. Deci, bani pe care i-am găsit nu la bugetul local ci la Consiliul
Naţional al Investiţiilor, ceea ce era extraordinar. Nu s-a putut din diferite motive pe care
le ştiţi foarte bine. Poate că anul viitor facem în mai multe locuri, nu?
Page 7 of 34

D-na Neacşu: Chiar vă rog, domnule Primar, să se ţină cont.
Dl Primar: Nimeni nu s-a cramponat de un număr de şcoală sau un nume de
şcoală, neapărat.
D-na Neacşu: Da, numai că eu vin să vă rog atât pe dumneavoastră cât şi
colegii consilieri de data aceasta să se ţină cont, există o solicitare expresă adresată
consiliului local şi sincer vorbind, avem un singur club sportiv şcolar de stat care
funcţionează în raza noastră teritorială.
Dl Primar: Bun, dânşii au o propunere concretă acum?
D-na Neacşu: Da, da, da. Propunerea concretă este ca pentru 2008 una dintre
sălile de sport care se preconizează a fi construite pe raza sectorului prin Agenţia
Naţională de Investiţii, să fie pentru Clubul Sportiv Şcolar nr. 5. Aceasta este propunerea
concretă pentru că subliniez, avem convingerea că o astfel de construcţie de sală de sport
înseamnă două lucruri. În primul rând, rezolvă nişte probleme tuturor directorilor de
şcoli...
Dl Primar: Foarte bine. Nu trebuie să îmi demonstraţi mie aceasta, sunt
perfect de acord.
D-na Neacşu: ...care nu mai sunt puşi în situaţia de a ceda din...uneori
singura lor modalitate de aducere de resurse extrabugetare în şcoală prin închirierea sălii
de sport şi doi la mână, răspunde unui interes real al cetăţenilor sectorului 6. Şi vă
mulţumesc anticipat pentru sprijin.
A treia chestiune şi ultima, să ştiţi că şi eu pregătisem o interpelare pe care a făcuto d-ra Voiculescu M. înaintea mea, pentru că este o chestiune care ne preocupă pe toţi cei
cărora ne pasă de ceea ce se întâmplă în şcoli. De asemenea ştiu că şi dl consilier Adrian
Popescu intenţiona să aducă în discuţie această situaţie. Stimaţi colegi, ne aflăm în acest
moment în situaţia în care sunt deja retrocedate spaţii din incinta unităţilor de
învăţământ.Terenuri mai precis. Nu este un singur caz din nefericire, şi din câte cunoaştem
noi, aceste procese de revendicare sunt în continuare în desfăşurare. Mie mi se pare
inacceptabil ca într-o şcoală să se trezească într-o bună dimineaţă directorul şcolii că intră
în şcoală un inspector de la Administraţia Şcolilor cu proprietarul de mână ca să îl pună pe
acel proprietar în posesie fără ca directorul de şcoală să ştie ceva şi mai grav, fără ca noi
consiliul local să ştim aceste chestiuni. Mai mult decât atât, domnişoara Voiculescu
identificase ca o cale de soluţionare a acestei chestiuni, dacă am înţeles eu bine, un apel
către Consiliul General ca să se solicite justa despăgubire. Păi vreau să vă spun că aceste
puneri în posesie, aceste retrocedări nu sunt în nici un caz la decizia şi la competenţa
Consiliului General. Toate aceste retrocedări au fost făcute în baza unei dispoziţii a
Primarului General. Şi vreau să subliniez acest lucru.
D-na Voiculescu M.: Este vorba de patrimoniul Consiliului General.
D-na Neacşu: Este patrimoniul consiliului general dar retrocedările s-au făcut
prin dispoziţie de primar general.
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Dl Primar: Există o comisie de fond funciar în care primarul este obligat să
semneze.
D-na Neacşu: Asta vroiam să spun, există o comisie care funcţionează pe
baza Legii 10. Deci, dacă se va face o solicitare în numele Consiliului Local sector 6 cu
această propunere la care subscriem, să nu se facă către consiliul general, că acolo moare
şi se îngroapă. Să se facă către comisia care funcţionează în baza Legii 10/2001, ca dânşii
înainte de orice fiind vorba de spaţii din incinta unităţilor şcolare să propună proprietarilor
această procedură de despăgubire şi nu punerea în posesie. Şi îl rog pe această cale pe dl
direcător căruia de altfel nu am nimic să îi reproşez din acest punct de vedere, dânsul a
avut disponibilitate, a venit cu noi, cu toţi consilierii la comisie, ne-a adus toată
documentaţia împreună cu dl Mugur, rog ca orice altă situaţie de această natură să ne-o
aduceţi la cunoştinţă. Şi cât mai repede.
Dl Primar: D-na Neacşu, dacă îmi permiteţi şi răspund tuturor prin asta, nu
că aş fi de acord cu aceste puneri în posesie. Dar primul drept care se respectă prin
constituţie este acela de proprietate. Numai că noi, eu, practic de la bun început am luat
nişte măsuri. Acelea de a face intabulare şi cadastru pe terenurile pe care le deţin unităţile
de învăţământ, cel puţin în sectorul 6 aproape toate sunt gata. Dacă îmi daţi vă rog frumos
un ajutor, la câte unităţi de învăţământ din sectorul 6 este realizat cadastru?
Dl Ionescu: Cam jumătate.
Dl Primar: O dată realizată această etapă, foarte greu se mai pot, fiindcă în
momentul acela aparţin cuiva aceste terenuri.
D-na Neacşu: După intabulare, vreţi să spuneţi?
Dl Primar: După intabulare, da. Deja am iniţiat această acţiune de mult timp
dar este un proces îndelungat care...
D-na Neacşu: Da, dar nu luăm în discuţie cele care nu sunt retrocedate, noi
discutăm de cele care sunt obiectul acestei retrocedări.
Dl Primar: Bun, ce să facem? Nu de noi depinde. Asta este clar.
D-na Neacşu: Domnul Primar, depinde de noi ca să prevenim apariţia unor
astfel de situaţii, da?
Dl Primar: Păi prin aceste mişcări prevenim, exact asta facem.
D-na Voiculescu M.: Dar intabularea se putea face din 2001 încoace.
Dl Primar: Este o acţiune iniţiată acum doi ani de zile de către mine
personal.
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D-na Neacşu: Am înţeles. Deci, dl Primar, eu am următoarea rugăminte: aş
dori ca executivul să ia la mână toate aceste situaţii, despre unele înţeleg dl director că nici
nu aveţi informaţii..doar aşa...
Dl Primar: Păi comisia de fond funciar nu ne anunţă pe noi.
D-na Neacşu: Numai puţin. Vin şi eu şi întreb, fiind vorba de instituţii
fundamentale pentru viaţa sectorului este normal noi consiliul local să nu ştim, primăria să
nu ştie, Administraţia Şcolilor să nu ştie. Care este traseul de comunicare, care sunt
canalele de comunicare între primăria generală şi primăriile de sector?
Dl Primar: Destul de greu, funcţionează destul de greu.
D-na Neacşu: Da, vă mulţumesc pentru această precizare. Cert este că o să ne
trezim domnule Primar că acea jumătate de unităţi care nu au cadastru şi intabulare în
acest moment sunt revendicate inclusiv cum este cazul Şcolii nr. 59 aleea de acces a
elevilor. Administraţia Şcolilor căutând o soluţie acestei situaţii mută terenul de colo colo.
Că asta s-a întâmplat în fapt. Şi aş dori dacă se poate să faceţi demesuri pe lângă Primăria
Generală pentru a depista câte şcoli se află, eu ştiu de exemplu că este iarăşi în discuţie
Colegiu tehnic Petru Maior, am înţeles că are astfel de probleme, grădiniţa Apaca şi mai
sunt şi alte unităţi şcolare. Haideţi să le identifice Executivul care sunt, să vedem ce tip de
acte de proprietate există, dispoziţia de Primar General pentru retrocedare şi ce se mai
poate face în acest moment. Vă mulţumesc.
Dl Alexandrescu: Eu aş vrea să fac o completare la ceea ce a spus doamna
Ioana, în contextul legislaţiei române în vigoare pentru obiectivele care sunt de interes
public şi sunt revendicate, revendicarea respectivă se îndrumă către Agenţia Naţională
pentru Restituirea Proprietăţii în vederea unei juste despăgubiri. Deci, şcolile sunt instituţii
de interes public, ceea ce ar conduce la această acţiune de a îndruma aceste solicitări,
aceste revendicări la Agenţia Naţională pentru Restituirea Proprietăţii.
Dl Avrămescu: Era o problemă aici pentru că interpretarea strictă a legii
spune că doar şcoala, clădirea şcolii şi terenul de sub ea.
Dl Alexandrescu: Nu se poate lua o clădire fără un ambient.
Dl Avrămescu: În mod normal da, dar legea aşa spune, se referă la
suprafeţele construite, curtea şcolii este considerată teren liber.
Dl Alexandrescu: Bun, am să trec acum la problemele pe care vroiam să le
ridic. Vreau să sesizez că în strada Apusului nr. 27 în blocul N21 la aprtamentul 27 există
un proprietar de garaj cu numărul dat de Serviciul Public pentru Finanţe Publice Locale
1088/3/1/2 care a schimbat destinaţia garajului şi în jurul acestui garaj deversează tot felul
de gunoaie. Rog Executivul să se ia măsuri în cazul respectiv.
Dl Primar: Ce autorizaţie are?
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Dl Alexandrescu: Nu, este un garaj, nu are nici o autorizaţie, este un garaj
înseriat de Finanţele Publice cu nr. 1088/3/1/2.
Dl Primar: Ce se întâmplă acolo?
Dl Alexandrescu: Deci, acest domn, Sandu parcă îl cheamă, care deţine acest
garaj îl foloseşte în alte scopuri şi deversează tot felul de gunoaie în jur fără nici o ruşine.
M-au sesizat cetăţenii din zonă.
Vis-a-vis de piaţa Drumul Taberei, revin asupra unei interpelări anterioare, pe
vremea când era un alt director la Administraţia Pieţelor şi de aceea revin, pentru că nu s-a
luat atunci nici o măsură. Pentru că pe trotuarul de la piaţa Drumul Taberei pe latura de
vest, adică spre tramvaiul 41, trotuar care aparţine în perimetrul arondat Administraţiei
Pieţelor s-au tăiat stâlpii care blocau accesul pe trotuar şi se urcă maşini care distrug
pavajul făcut cu cheltuială foarte mare de către Administraţia Pieţelor. De asemenea am să
îl rog pe dl director să meargă prin piaţa Drumul Taberei că mai sunt şi multe aspecte pe
care actualii referenţi din birouri care i-au luat locul administratorilor încasatori nu iau
măsuri pentru ceea ce se întâmplă în piaţă.
O altă problemă pe care am sesizat-o în consiliul local şi au sesizat-o şi asociaţia de
proprietari din zona complexului Indiana. Există sesizarea nr. 14.032/16.08.2007 care
sesiza că societatea Ecohorticultura nu mai întreţine curăţenia aşa cum s-a angajat atunci
când am aprobat noi acel proiect de amenajare urbanistică şi foarte interesat că sesizarea
acestei asociaţii de locatari a fost îndrumată la ADP care nu mai răspunde de această zonă,
care bineânţeles că le-a răspuns cetăţenilor că nu se mai ocupă de treaba asta şi au
îndrumat din nou petiţia asociaţiei la Direcţia de Investiţii şi către primarul sectorului 6.
Deci, se plimbă adresele oamenilor în alte părţi decât ar trebui să fie îndrumate.
D-na Voiculescu M.: Ceea ce, mă scuzaţi domnul consilier, că totuşi mă simt
obligată să fac o corectură, consiliul local nu a aprobat ca firma Ecohorticultura să se
ocupe de amenajarea complexă acolo. Noi nu ştim ce firme sunt.
Dl Alexandrescu: Ba s-a aprobat acel proiect.
D-na Voiculescu M.: Ceea ce este foarte grav, lucru pe care l-am semnalat de
foarte multe ori, este faptul că domeniul public a ajuns să fie administrat de firme private.
Dl Alexandrescu: Deci oricum asta este firma care se ocupă de zona care o
sesizează cetăţenii de acolo. De asemenea am mai sesizat că se dau răspunsuri din partea
serviciilor din primărie în doi peri, trimiţându-i la alte direcţii. Există adresa
14.732/14.06.2007 prin care se solicita intervenţia primăriei în baza ordonanţei nr.
20/1994 privind nişte fisuri şi nişte aspecte care ar putea supune blocul la un risc de
seismicitate foarte probabil. Şi sunt trimişi la primăria capitalei aceşti petiţionari.
De asemenea vreau să pun o întrebare pentru Direcţia Investiţii: care mai este
situaţia străzii Albiţei? Deci dacă mai aveţi vreo noutate cu strada Albiţei. Am o petiţie de
la cetăţenii din zonă privind strada Albiţei şi vreau să ştiu care mai este situaţia.
O altă problemă, reamintesc că de la începutul anului Şcoala nr. 197 a adresat
primăriei două petiţii, una prin care cerea sprijin în realizarea programului aprobat de
Ministerul Învăţământului „Punţi între sat şi oraş” şi au fost lăsaţi fără nici un răspuns şi
etapa prevăzută de ei s-a perimat şi o altă problemă care au ridicat-o în scris şi am dat-o şi
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domnului Primar şi este şi înregistrată prin care sesiza această şcoală că în mod abuziv
Ministerul de Interne care a luat la început provizoriu o sală de sport din curtea acestei
şcoli, după aceea a intervenit la guvern, s-a dat o hotărâre de guvern şi li s-a luat de tot
sala. Ei mai au spaţiu în curte şi doresc să îşi construiască o sală şi au cerut sprijin din
partea Consiliului Local şi a primăriei pentru construirea unei săli. Deci, există petiţie
înregistrată.
De asemenea, mai am o ultimă problemă şi după aceea nu vă mai deranjez, cred că
pe unii îi deranjez. Printr-o hotărâre de consiliu local consilierii au fost repartizaţi în
consiliile de administraţie la şcoli. În această situaţie mă aflu în faţa dumneavoastră să
prezint nişte solicitări ale colegiului tehnic Gheorghe Airinei care are nişte fenomene
deosebite pe care vi le-am prezentat şi în primăvară. Apar grupuri de persoane străine de
liceu care perturbă şcolile, agresează profesorii şi elevii. În multe situaţii au fost chemaţi
cei de la Secţia 22 şi domnul director de acolo îmi spune că a făcut o adresă la primărie
prin care a solicitat să i se aprobe să facă un contract cu firma BGS de pază şi protecţie
internă, deci interioară, nu să stea la poartă sau să vină din când în când. Şi vreau să fie ca
în sectorul 1 unde această firmă care este agreată de Administraţia Şcolilor, această firmă
în sectorul 1 asigură protecţia şi paza la multe şcoli din teritoriu şi este efcientă. Deci ei au
solicitat direct o firmă care ştiu că are rezultate în sectorul 1. De asemenea, acest liceu a
solicitat prin Administraţia Şcolilor şi am rugat pe dl director să aibă în vedere, au solicitat
sprijin pentru obţinerea de mobilier pentru că cel existent este foarte deteriorat. Vă
mulţumesc. Am şi un lucru bun, îl felicit pe dl Primar că s-a apucat de lucrări pe Valea
Furcii, reabilitarea sistemului rutier.
Dl Moisă: Aş vrea să nu trecem uşor, să accentuăm această problemă pe care
a ridicat-o colega noastră doamna Ioana Neacşu. Domnule Primar cu tot respectul, aceeaşi
constituţie care garantează de data asta proprietatea publică, garantează şi domeniul public
este clar în constituţie, deci din acest punct de vedere suntem perfect acoperiţi, Legea nr.
213 privind proprietatea publică
şi regimul juridic al acestei legi organice, legea
învăţământului este lege organică. Eu aş face un apel acum la colegii mei cât suntem acum
poate de obosiţi şi la colegii mei în special cadre didactice, sincer, haideţi să nu ne legăm
numele în acestă legislatură de nişte acţiuni de care să ne fie ruşine până la sfârşitul vieţii.
Suntem de acord cu retrocedările, suntem de acord cu dreptul de proprietate, însă nu este
admisibil, colega noastră Mădălina Voiculescu preşedinta comisiei juridice s-a sensibilizat
la apelurile care s-au făcut de la conducerile şcolilor, ne-am întrunit şi o să ne mai
întrunim şi vreau să avem consensul tuturor, însă vârful de lance sau în orice caz cei care
trebuie să rezolve problema sunteţi dumneavoastră domnule Primar, domnul Secretar,
domnul director al Oficiului Prefectural, adică sunt nişte hotărâri judecătoreşti, acolo sigur
după părerea mea este nulă de drept orice schiţă care să pună în posesie, un pătrăţel care îl
mutăm de colo colo, nu se poate aşa ceva. În lege nu spune nicăieri că numai construcţiile,
domnul Avrămescu, spune construcţiile şi terenurile aferente, terenuri aferente sigur
legiuitorul a înţeles ce înseamnă termenul aferent, teren, curte ş.a.m.d. Domnule Primar,
vă rog foarte mult că aveţi competenţe în acest domeniu, acţiunea trebuie să fie concertată,
nu este vorba de un caz sau două, că chestiunea asta cum s-a spus aici că dacă nu am
intabulat, stai domnule că intabularea este nu o consfinţire a dreptului de proprietate ci un
mod de a evidenţia dreptul de proprietate. Dar sunt legi care păzesc acest drept, acest
domeniu public. Deci vă rog foarte mult şi pe colegii noştri şi pe dumneavoastră să facem
aceste demersuri să oprim aceste lucruri fără să nedreptăţim pe oamenii care au dreptul,
prin compensări, cum se procedează şi cu ceilalţi cetăţeni. Dacă totuşi a mai rămas ceva
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sfânt şi pentru noi este această şcoală care de bine de rău ne-a adus aici şi trebuie să facem
ceva ca să apărăm dreptul acestor şcoli de a exista.
Dl Popescu A.: Trei probleme am. Ceea ce trebuie remarcat este că ceea ce
vorbim de câţiva ani se transformă şi se văd exact urmările cu ce se întâmplă în şcoli. Am
să rog Executivul, ştiu că a făcut nişte demersuri dar să insistăm pe aceste demersuri,
privind şcolile din programul B.E.I. pentru că aleargă părinţi şi copii staţii, kilometri de
colo până colo, pentru că cei din programul BEI aveau un termen 15 iunie, 15 august, 15
septembrie, şi acum alergăm şi habar nu au. Am fost prin şcoli, nu eu, comisia 4 şi este
aproximativ la fel ca înainte, nu s-a schimbat nimic, cu toate că au început să raporteze, cu
toate că pe hârtie totul este bine şi frumos, pe teren şi în realitate o să vină vremea urâtă şi
o să umble părinţii cu copiii de mână şi o să zică lumea „mă, ce fac ăştia la sectorul 6”, nu
o să spună ce fac cei din programul BEI. Deci, faptul că noi nu putem să ne implicăm, să îi
întrebăm pe cei din programul BEi „ce faceţi domnule cu banii ăştia?”. Mi se pare o
chestie ori falsă ori nu ne implicăm cum trebuie, pentru că nu poate să îmi spună cineva în
curtea mea „aşteaptă domnule, când oi termina, oi termina”.
Dl Primar: Domnul Popescu, chiar astăzi domnul Ionescu a participat la o
şedinţă în sensul acesta. Domnul Ionescu, ne puteţi da câteva amănunte de la şedinţă?
Dl Popescu A.: Numai două secunde pentru că eu ştiu că dumneavoastră aţi
făcut nişte demersuri tocmai ca să ieşim din programul BEI.
Dl Primar: Am cerut la şcolile unde nu s-a început ieşirea din acest program.
Dl Popescu A.: Se vorbeşte degeaba pentru că este hotărâre de guvern.
Dl Primar: Am făcut hârtie scrisă la guvern, să ştiţi.
Dl Popescu A.: Dl Ionescu o să ne dea a în scris la comisie.
Dl Avrămescu: Nu vreţi să vă dea răspuns acum?
Dl Popescu A.: Nu, să ne dea scris pentru că vorba zboară, să ne dea scris.
A doua problemă, dacă grupul P.S.D. prin reprezentantul Diaconu Bogdan care a
avut iniţiativa de a forma o comisie de analiză a activităţii A.D.P.-ului şi care din start mi
se pare că a fost făcută ca să mai facem o comisie ca să acoperim nişte treburi sau ca să
speriem pe cineva pentru că i s-a dat termen o lună. Nu putea această comisie ca în timp de
o lună să vadă tot ce se întâmplă în cadrul unei instituţii atât de mari cum este A.D.P.-ul.
Lăsând la o parte piedicile care s-au pus şi care....oricum comisia a lucrat, sunt nişte
documente, este o mapă destul de groasă. Ceea ce rog eu grupul PSD, este ca iniţiatorul să
iniţieze un alt proiect în care să solicite consiliului local să mai prelungească această
analiză, să prezentăm un material pentru că atunci nu s-ar mai întâmpla ce se întâmplă
acum, că pe undeva lumea, o fi şi domnul Zidaru de vină dar nu este domnul
Zidaru.....sunt mai multe greşeli, sectorul este în mizerie, mai ales în zona forţelor de
muncă, că ce zic ăştia „domnule, până aici este A.D.P.-ul, de aici încolo este URBAN-ul”.
Ar fi bine tot printr-o hotărâre să stabilim chiar pe zone, nu pe trotuar, de la trotuar până
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aici şi de aici până acolo. Să spună zona, străzile cutare, cutare sunt ale ADP-ului, zona
cutare este URBAN-ul. Pentru că fiind chestia asta amestecată este mizerie.
D-na Voiculescu M.: Există contract cu URBAN-ul pe care nimeni nu îl ştie
deşi este contract public şi acolo s-ar părea că sunt şi străzile.
Dl Popescu A.: De aceea este bine această comisie să îşi continue activitatea,
să prezinte un material, eu pot să îl prezint dar trebuie această comisie, mi-a îngrădit
posibilitatea de a prezenta materialul pentru că s-a desfiinţat, deci vă rog grupul P.S.D.
Ultima problemă, domnul Primar, ce a spus domnul Alexandrescu că dânsul
răspunde de liceul Gheorghe Airinei. Domnul Alexandrescu, până să răspundem noi de
Gheorghe Airinei vă rog frumos să vă implicaţi pentru că Gheorghe Airinei în anul 2008 îi
expiră comodatul ăsta, s-au făcut nişte investiţii şi ar fi bine să ne informeze şi pe noi sau
pe dumneavoastră ce demersuri au făcut dânşii ca să treacă clădirile din patrimoniul
ministerului, că se pot face nişte demersuri prin hotărâre de guvern ca să nu se mai
investească nişte treburi şi pe urmă să zică în 2008 „gata domnule, vă mulţumim, ne-am
luat clădirea înapoi”.Ca să nu mai spunem că sunt nişte spaţii acolo extraordinare care se
pot exploata de către Consiliul Local şi de comunitatea locală şi care stau nefolosite sau
sunt „mulse de alte persoane”. Vă rog frumos implicaţi-vă mai mult în această problemă.
Vă mulţumesc!
Dl Tulugea: Domnul Preşedinte, sunteţi aşa de amabil încât eu nu vreau să
abuzez. O să îi dau câteva răspunsuri domnişoarei Mădălina în scris şi în particular.
Dl Avrămescu: Am înţeles.
D-na Nedelcu: Am şi eu o interpelare. Există o interpelare la dosarul
consilierilor din partea unor cetăţeni din Valea Danului în care ni se spune că se
construieşte acolo fără avizul primăriei. Şi vroiam să îl întreb pe domnul Arhitect Şef dacă
ne poate spune câteva cuvinte în legătură cu această interpelare.
Dl Primar: Se construieşte ce, doamna Nedelcu?
D-na Nedelcu: Că se construieşte o clădire fără aviz care modifică PUZ-ul, o
clădire care nu este prinsă în PUZ.
Dl Cordoneanu: În Valea Danului este vorba despre un imobil care la etajul
ultim nu avea aspectul de mansardă şi l-a făcut mansardă. Şi există un grup de locatari de
pe strada respectivă cărora nu le convine cum arată casa.
D-na Nedelcu: Deci este legal? Nu se modifică PUZ-ul?
Dl Cordoneanu: Da. Nu se modifică PUZ-ul aşa simplu. Nu are nici o
legătură.
Dl Avrămescu: Aş dori eu să fac o interpelare. Este vorba despre chiar unul
din punctele de pe ordinea de zi dar o fac la interpelări pentru că este o problemă susţinută
de întreg grupul PNL. Este vorba de susţinerea unor alocări de sume către parohiile din
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sectorul 6 ţinând cont că va fi ultima rectificare bugetară care poate afecta capitolul de
investiţii pentru următoarele parohii: Biserica Înălţarea Domnului, Biserica Sfântul
Andrei, Parc Ghencea II cu Biserica Schimbarea la Faţă, Sfinţii Apostoli Belvedere cu
Biserica Belvedere, Biserica Pogorârea Sfântului Duh Militari, Mânăstirea Ortodoxă
Adormirea Maicii Domnului, Parohia Militari II cu Biserica Cuvioasa Paraschiva, Biserica
Sfânta Treime şi Parohia Parc Ghencea Sfinţii Arhangheli cu Biserica Parc Ghencea
Sfântul Spiridon, este vorba de 9 în total. Aceste parohii sunt în curs de dezvoltare sau au
dezvoltat deja centre sociale pentru copii, pentru bătrâni pentru alte scopuri de acest gen în
sector şi consider că ar fi în interesul cetăţenilor şi în interesul administrării eficiente a
bugetului local să alocăm un sprijin material mic dar semnificativ pentru aceste biserici.
Este vorba de sume între 100 şi 200 de milioane, mâine va ajunge şi propunerea scrisă
exact cu ce sume pentru care din parohii pentru că aceste centre sociale odată funcţionale
vor ajuta foarte mult comunitatea locală şi cheltuielile vor fi împărţite, adică nu vor fi doar
o povară pentru bugetul local aceste parohii ştiind că atrag şi alte surse de finanţare pentru
proiectele sociale care le au în sector. Şi acoperă întreaga gamă, pornind de la proiecte
după şcoală şi terminând cu cămine destinate bătrânilor, ei dispun de teren, dispun de
clădiri, dispun de alte resurse financiare, consider că ar fi utilă alocarea acestor sume.
D-na Nedelcu: Vreau să vă amintesc că la începutul mandatului grupul PD
susţinea aceste proiecte iar grupul dumneavoastră s-a opus vehement. Asta una la mână.
Dl Avrămescu: Nu am vorbit de construcţie de biserici.
D-na Nedelcu: Nu, nu, şi alocare de bani pentru centrele sociale iar în ce
priveşte ca aceste centre sociale să se ocupe de copii după şcoală ţin să îţi reamintesc că
am început deja un proiect al primăriei „Şcoală după şcoală” care se dezvoltă în cadrul
şcolilor.
Dl Avrămescu: Incredibil. Mulţumesc. Mai sunt discuţii?
Trecem la punctul 3 al ordinei de zi: „Proiect de hotărâre privind rectificarea
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007”
Există discuţii?
Dl Pieptea: Înainte de buget nu am vrut să intervin la interpelări, i-am sesizat
deja domnului Primar şi domnului director de la Administraţia Şcolilor faptul că la Şcoala
156 odată cu demolarea garajelor din imediata vecinătate a fost demolat şi gardul în
anumite porţiuni şi au trecut două luni de la această operaţiune. Sper ca într-un termen cât
mai scurt să se rezolve.
Dl Tulugea: Sunt 4 luni de atunci, eraţi director, iar eu săptămâna viitoare îl
fac, da?
Dl Pieptea: Domnul consilier, puteţi să îl faceţi când doriţi dumneavoastră.
Dumneavoastră sunteţi director acolo, eu nu m-am legat de activitatea dumneavoastră,
discutăm strict pe un obiectiv de investiţii, pur şi simplu am prezentat o problemă. Dacă
vreţi să dezbatem subiectul, eu nu cred că ADP-ul trebuia să se ocupe ca acel gard să nu
fie demolat ci Direcţia Investiţii sau cine a gestionat acea demolare a garajelor trebuia să
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urmărească dacă lucrările se efectuează conform planului tehnic. Şi în acel moment se
constata clar că firma respectivă nu şi-a respectat caietul de sarcini dacă el a fost realizat.
În material la căminul Floare Roşie am vrut să întreb, se discută despre al 13-lea
salariu. Vroiam să întreb se acordă acest salariu, s-a acordat, sincer nu am avut cunoştinţă
şi aş vrea câteva lămuriri dacă este cineva prezent.
Dl Primar: Asta se acordă în decembrie, nu?
Dl Pieptea: Se va acorda. Există temei legal? Asta am întrebat. Nu ştiu.
Neavând jurist pentru consilieii locali am preferat să întreb în plen ca să fiu în temă cu
acest subiect. Doar două probleme o să mai prezint. Sincer, m-am uitat pe expunerea de
motive la Pieţe, se vorbeşte foarte mult despre economii, despre faptul că anumite
investiţii nu se vor mai face, este o realizare măreaţă, mă bucur. Întrebarea era : au scăzut
şi veniturile? Pentru că totuşi ei din câte ştiu merg pe autofinanţare. Spun pur şi simplu că
nu se mai fac anumite obiective din lista care a fost precizată însă nu ni se spune ce s-a
întâmplat. Au fost realocaţi banii sau ...?
Dl Primar: Au crescut încasările.
Dl Pieptea: Păi dacă au crescut încasările s-a renunţat şi la anumite obiective,
ce s-a întâmplat? Deci în material nouă ni se spune că s-a renunţat la anumite obiective de
investiţii, că s-au redus cheltuielile că au fost foarte eficiente şi au fost sub costurile iniţial
estimate. Întrebarea era ce se întâmplă cu diferenţa de bani pentru că ştim bine, cel puţin
pe investiţii este ultima rectificare, dacă nu mai facem alta până la sfârşitul lunii.
Dl Primar: În general tot ceea ce se realizează cu plus valoare trece în fondul
de rulment în anul viitor.
Dl Ciontu: Dacă îmi daţi voie domnule Preşedinte, au fost prevăzute nişte
investiţii care am considerat că nu se puteau face în mod eficient până la sfârşitul acestui
an. Răspunsul este următorul: nu s-au diminuat veniturile ci au mai crescut veniturile, însă
ne pregătim pentru bugetul lui 2008 ca să facem nişte investiţii substanţiale pregătite încă
din acest an. De aceea vedeţi dumneavoastră că la un capitol sunt nişte studii care sunt
pregătitoare pentru investiţiile anului viitor.
Dl Pieptea: Mulţumesc. O singură întrebare mai am pentru Direcţia Investiţii,
am văzut că au apărut obiective noi în reabilitări sistem rutier, aveau S.F.+P.T. Mai aveţi
timp până la sfârşitul anului să realizaţi aceste proceduri pentru sisteme rutiere? Mă refer
la strada Ghercu Constantin care am văzut-o prinsă.
Dl Huştea: Da avem timp până la sfârşitul anului să realizăm aceste
investiţii.
Dl Pieptea: Deci această stradă a fost prinsă pe rectificare acum, a apărut
nouă, strada Ghercu Constantin, da?
Dl Huştea: Strada Ghercu Constantin a fost prinsă înainte pe buget, am avut
nişte probleme legate de partea de reţele...
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Dl Pieptea: A fost prinsă în buget ca S.F. şi P.T.?
Dl Huştea: A fost prinsă înainte ca S.F. şi P.T., am avut nişte probleme...
Dl Pieptea: Fără realizare.
Dl Huştea: Păi a fost prinsă pe buget ca parte de proiectare urmând să se
realizeze acum când ne-am lămurit problemele cu ApaNova, cu regiile, putem să executăm
această stradă.
Dl Pieptea: Urmând să se realizeze acum, da?
Dl Huştea: Da.
Dl Pieptea: Bun, eu vă spun că este realizată.
Dl Huştea: Vă referiţi la partea de sistem rutier?
Dl Pieptea: La sistem rutier, discut strict de sistem rutier.
Dl Huştea: Deci haideţi să vedem ce este pe Ghercu Constantin, mergem
mâine şi vedem.
Dl Pieptea: Păi, pot să vă prezint poze, dacă doriţi, este o stradă care acum a
apărut în buget, o să îi înmânez domnului Primar, avem reabilitare sistem rutier, strada
Ghercu Constantin, proiectantul, constructorul, autorizaţie din 20.07.2007, termenul de trei
luni, data finalizării lucrării 20.11.2007. Cine doreşte să vadă este o stradă nou apărută în
buget, septembrie 2007. Este stradă care acum a apărut pentru prima oară în buget la
reabilitare, a fost S.F.+P.T.
Dl Huştea: Şi a fost prinsă pentru partea de execuţie reţele.
Dl Pieptea: Execuţie reţele, discutăm de reabilitare sistem rutier, cunoaştem
cu toţii ce înseamnă.
Dl Huştea: O să vă dau răspunsul în scris mâine.
Dl Pieptea: Bine.Am dat un exemplu.
Dl Huştea: Lăsaţi-mă să văd şi eu pozele, să văd despre ce este vorba, eu asta
ştiu la ora actuală, o să vă răspund mâine.
Dl Pieptea: Haideţi, este strada de lângă Fabrica de Pâine, trecem cu toţii pe
lângă ea, se lucrează la Carrefour, este cunoscută, este strada Ghercu Constantin. Dacă cei
care lucrau o amenajau corespunzător, sincer vă spun că nu o sesizam dar fiind, pur şi
simplu se pune un indicator la început şi restul străzii dacă mergi seara constaţi că este o
diferenţă de 45 de centimetri faţă de stratul de asfalt, chiar ai surprize.
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Dacă mai îmi daţi voie, am făcut solicitare verbală săptămâna trecută la Direcţia
investiţii ca pentru 3 străzi la alegere să mi se prezinte procedura, procedura însemnând
absolut tot, de la SF, PT, buget, prindere bugetară, execuţie, ordonanţare cu tot ce
înseamnă, partea de procedură efectivă cum s-a făcut, licitaţie, partea de recepţie să vedem
cum se face, dânşii aveau curtea de conturi, nu au putut să îmi prezinte materialul, au
trecut circa 9 zile, ieri am lăsat o hârtie scrisă în atenţia domnului Primar şi am ales eu trei
străzi câte una din fiecare cartier, în speranţa că voi primi materialele şi o să le prezint şi
comisiei. Mulţumesc.
Dl Spiridon: am o întrebare, poate le aveţi dumneavoastră eu nu am avizul
comisiilor de specialitate la bugetul rectificat.
Dl Avrămescu: A fost depus acum un raport care conţine 4 semnături,
Adriana Voiculescu, Ştefan Preda, Jakline Croitoru şi Marius Popescu din 18.10.2007.
Dl Spiridon: Mulţumesc.
Dl Pieptea: Nu vreau să fac monolog, nu am semnat avizul, lumea a
interpretat greşit, am fost prezent la trei şedinţe ale comisiei, nu au fost materiale, am lipsit
la cea de luni. şi pur şi simplu nu am vrut să îl semnez. Eu consider că la un proiect atât de
important ar trebui să discutăm înainte în comisii măcar pe anumite direcţii, nu zic tot
proiectul pentru că ştiu, am lucrat şi eu în executiv şi ştiu cât de greu este să îl prezinţi. De
aceea se prezintă în ultimele zile. Dar totuşi pot veni să ne prezinte intenţiile, să ne spună
ce au în principiu de făcut astfel încât membrii comisiei în ultima zi practic în ultima
şedinţă de luni sau de marţi, când are fiecare comisie să lămurească numai ultimele
aspecte, nu atunci să li se prezinte iar noi să nu fim în temă cu nimic şi astfel să nu putem
pune întrebări practic. Acolo are loc prezentare şi cam atât. Vă mulţumesc.
D-na Voiculescu M.: Eu aveam foarte multe de afirmat, din păcate tot aşa
luni a fost şedinţa în care ni s-a prezentat acest proiect foarte vast, nu este prima dată, nu a
fost nici măcar o singură dată când am avut timp să studiem proiectele de buget sau de
rectificări bugetare, tocmai pentru faptul că acel material ni s-a prezentat pe ultima sută de
metri. De asemenea nu am avut plăcerea să îl întreb în cadrul comisiei de luni pe dl
director Manolache pentru că în timp ce noi vorbeam cu dl director de la Administraţia
Pieţelor dânsul probabil a crezut că nu avem nici o întrebare şi a plecat. Şi atunci o să
renunţ la nişte întrebări absolut justificate şi la nişte observaţii, o să încerc eu să aleg doar
câteva importante fiindcă v-am văzut nerăbdarea, deşi este vorba de rectificarea bugetului
local al sectorului 6. Mai întâi de toate, studiind aşa raportul de specialitate am constatat că
în foarte multe locuri, ca o observaţie pe care am făcut-o personal, s-au luat bani, de foarte
multe ori exact acelaşi cuantum, de exemplu la primăria sector 6 la capitolul 51.02 exact
banii care s-au luat de la cheltuieli materiale se regăsesc la cheltuieli personal, deci sunt
schimbări între capitole. Nu ştiu dacă este aşa, dar asta văd eu exact din cifre pe de o parte
şi nu ştiu cât de legal este, nu sunt finanţist dar legile le mai citesc şi eu. Aceleaşi lucruri
se regăsesc la multe dar la primăria sectorului 6 chiar coincide această cifră. Şi ca
observaţie generală constat că s-au luat de la cheltuieli materiale bani şi s-au suplimentat la
cheltuieli de personal, pe de o parte. Pe de altă parte, eu citind notele de fundamentare de
la fiecare direcţie în limita timpului pe care l-am avut, am făcut următoarele constatări
general: din anumite note de fundamentare eu personal nu înţeleg nimic. Care sunt exact
Page 18 of 34

modificările care necesitau această rectificare de buget? Pe de altă parte, la anumite
direcţii sau servicii publice subordonate consiliului local se prezintă foarte general şi vreau
să vă spun că nu atac A.D.P.-ul cum greşit consideră unii ci atac nişte principii,
întâmplarea face că este un buget la A.D.P. şi am aici nişte întrebări. Ni se spune aşa la
nota de fundamentare: în ceea ce priveşte modalitatea de transport a deşeurilor la groapa
de gunoi se doreşte amenajarea a două locaţii pe raza sectorului 6. Întrebare: unde sunt
aceste două locaţii? Că înţeleg că totuşi până la sfârşitul anului şi cum a aprobat consiliul
local aceste locaţii pentru A.D.P.? „Unde vor fi montate rampe de descărcare direct în
containerele de 24 m.c. aflate în dotarea instituţiei”. Care containere sunt achiziţionate de
trei ani şi chiar zăceau nefolosite. În acest fel se fac economii de carburant. Deci această
întrebare. După aia, s-au raportat din trimestre nişte sume, aveam nişte întrebări aici şi de
asemenea, văd că vorbesc, chiar nu pricep de ce nu există interesul executivului şi poate
capăt o lămurire, pentru acel proiect câştigat de consiliul local sector 6 referitor la
deşeurile electrice şi electrocasnice, obligaţie legală din 2001, am câştigat la Administraţia
Fondului pentru Mediu şi acel proiect, Administraţia Fondului pentru Mediu ne aşteaptă
de aproape un an să încheie contractul cu noi, eu adresez întrebări precum câinele la lună,
sinceră să fiu nu capăt nici un răspuns, ultima dată mi s-a spus că terenul este blocat la
A.D.P., de la A.D.P. îl dau către Patrimoniu, primăria sector 6, nu se poate. Am câştigat
nişte bani pentru a îndeplini o condiţie legală impusă comunităţii locale, nu mai spun că
este un proiect de mediu la care eu ţin foarte mult, ca şi alţi colegi şi constat că executivul
este absolut indiferent. Mai pardon, este o prevedere a Legii 215/2001care impune foarte
clar că nerespectarea hotărârilor de consiliu de către X,Y, Z constituie contravenţii. Deci
de ce nu se respecă acea hotărâre? Şi nu văd absolut nici un efort din partea executivului
pentru aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri. Mai mult, primesc eu întrebări de la
angajaţi ai primăriei care îmi dau mie sarcini să mă duc eu să văd una şi alta. Deci asta cu
A.D.P.-ul ar fi o întrebare. La căminul de bătrâni Floare Roşie, vă ridic totuşi încă o
problemă de principiu. Nu am primit răspuns în ce bază legală ocupă domnul director
Zaharia acea funcţie acolo. Încă îl aştept deşi au trecut luni. Mai mult, am făcut o
comparaţie şi eu între suma prevăzută la ei, deci un cămin de bătrâni, unde nu ştiu cât
personal este, pentru deplasări în străinătate, pentru cursuri şi pregătire şi am comparat
pentru cursurile de pregătire suma de la Poliţia Comunitară unde am înţeles, au şi
specificat dânşii foarte corect că se duc 300 de persoane plus alte deplasări în străinătate.
Chiar nu pricep de ce se cheltuie totuşi după părerea mea atât de multe sume la căminul de
bătrâni. Iar problema de principiu pe care vreau să o ridic, atâta veme cât avem o Direcţie
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, această direcţie în curând va înfiinţa
acel cămin de bătrâni, chiar nu văd de ce acest cămin de bătrâni este în afara Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. Atrag atenţia domnului Zaharia că tot
îmi citează propunerile de investiţii pentru 2006. Probabil că are în calculator stas şi uită să
modifice anii, modifică doar nişte virgule şi nişte sume. Mai aveam nişte observaţii dar mă
duc la cele importante, mă rog, mai strigente.
Acum ca observaţii.Constat şi la nota de fundamentare privind lista lucrărilor de
reaparaţii finanţate din bugetul local pentru anul 2007 şi la cele privind lista obiectivelor
de investiţii finanţate din împrumuturi interne pentru anul 2007, o să încerc să ridic
problema generală. Au apărut lucrări suplimentare, de exemplu se spune, fundamentate de
către proiectant faţă de prevederea iniţială şi s-a impus necesitatea măririi prevederilor
bugetare la următoarele lucrări. Întreb şi eu, nu există un caiet de sarcini, fiindcă acelaşi
lucru de exemplu la altă notă de fundamentare se spune aşa: „s-a impus necesitatea
suplimentării valorilor prevăzute la obiectivele de investiţii amenajare peisagistică,
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urbanistică, colo, dincolo, şi s-a luat de dincolo”. Întreb şi eu, nu ştiu, eu sunt într-adevăr
mai naivă, mai necunoscătoare şi tocmai de aceea întreb şi în numele cetăţenilor care nu
sunt toţi specialişti. Întreb şi eu, nu există un caiet de sarcini când s-a făcut o licitaţie
pentru o lucrare şi foarte multe firme s-au lăudat că au câştigat eventuala licitaţie tocmai
fiindcă au oferit probabil un preţ foarte avantajos. Şi constat acum că se suplimentează,
deci care au fost obligaţiile contractuale şi ce s-a întâmplat, sunt acte adiţionale, ce impune
suplimentarea, sunt foarte multe lucruri de genul ăsta, pe de o parte. Pe de altă parte, se
spune că s-a renunţat la obiectivele de investiţii dacă aveţi răbdare, construcţie sediu casa
de căsătorii şi studiu de fezabilitate plus proiect tehnic construcţie casă de căsătorii,
deoarece nu există o locaţie şi un PUD aprobat. Aici chiar am o supărare personală. Este
propunerea PD-ului cu oficiul stării civile fiindcă sectorul 6 merită chiar un oficiu al stării
civile pe măsura cetăţenilor săi. Iniţial am fost, anul trecut de când am făcut propunerea nu
s-a introdus în buget, anul ăsta s-a introdus şi de atunci de când aţi venit cu o locaţie v-am
spus că este doar apă de ploaie, a sărit toată lumea împotriva mea, că terenul respectiv care
îl propuseserăţi nici nu putea suporta o construcţie, ştiţi foarte bine lângă Cora, acolo la
pasaj Lujerului şi mi-am dat seama că este o bătaie de joc, hai să ne facem că facem,
constat acum chiar în scris se spune că nu există o locaţie şi un PUD aprobat şi deci se
renunţă şi la această investiţie foarte uşor. Deci probabil că trebuia să ţinem acolo o chestie
ca să ţină o sumă de care să ne folosim ulterior şi întreb totodată cum se justifică
cheltuielile cu gardul plătit de ADP, de împrejmuire a acelui teren. Şi atunci ce facem şi
cine plăteşte acele cheltuieli efectuate de ADP cu împrejmuirea. De asemenea pentru
obiectivul de investiţii amenajare peisagistică şi urbanistică parcul Drumul Taberei,
prevederea bugetară s-a diminuat urmând ca restul lucrărilor să fie executate în etapa a
doua, anul 2008. Nu este prima oară, şi când exista Ordonanţa 45 privind finanţele publice
locale şi acum cu noua lege constat şi am afirmat-o aproape de fiecare dată că aprobăm
obiective de investiţii fără să aprobăm înainte documentaţii tehnico-economice.
Documentaţia tehnico-economică este din nou introdusă pe proiectul ordinei de zi deşi a
fost respinsă de câteva ori la rând la vot dar avem obiectivul de investiţii şi acum doar
diminuăm suma. Deci este o încălcare flagrantă de lege. Şi am impresia că eu tot
semnalând aceste încălcări le-am...şi în scris şi verbal, iarăşi vorbesc de una singură, nu
ştiu legea pentru cine este făcută. De asemenea s-a renunţat la obiectivul de investiţii
reamenajare spaţiu verde şi sistematizare pe verticală Calea Plevnei 147-149, aici aveam
nişte întrebări. Constat de asemenea o problemă, că văd că timpul îmi dă dreptate, cu
lucrările de amenajare apă canal şi reabilitare sistem rutier, întâi reabilitare sistem rutier şi
după aia celelalte, am ridicat şi problema cu ApaNova care nu receptează nişte lucrări şi
am formulat la un moment dat o întrebare în plen, câte străzi la un moment dat au fost
recepţionate de către ApaNova, atunci mi s-a dat un răspuns manifestat sub forma unei
ridicări de umeri, nu am primit ulterior nici un răspuns exact şi constat acum că timpul dă
dreptate impresiei pe care o aveam şi faptul că nu s-au obţinut nişte avize. Mai mult, am
introdus şi am şi votat documentaţii tehnico-economice pentru nişte obiective de investiţii
care văd că primesc aviz negativ sau se resping de către diverse instituţii. De asemenea,
aştept un răspuns la construcţie ansamblu de locuinţe Dealul Ţugulea 27, este inadmisibil,
s-a făcut împrumutul ăla din 2001 dacă nu mă înşel, cetăţenii din sectorul 6 solicită
locuinţe sociale, noi le tot răspundem, cei care avem curajul să primim cetăţenii la
audienţe pe această chestiune, că sunt unii care nu au curajul. Noi le spunem că avem un
proiect în derulare, am făcut un împrumut, noi tot plătim doânzi şi rate la împrumut şi nu
s-a demarat construcţia la acele trei blocuri şi spunem că nu avem locuinţe sociale să
acordăm. Am rămas uimită şi de alte lucruri, s-a respins apa sau canalizarea pe anumite
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străzi dar am suplimentat acum suma pentru reabilitare sistem rutier. Am aici nişte
nedumeriri, am nişte exemple.
De asemenea cu bisericile noi am cerut, există şi o adresă de la biserica Răzoare
care este ameninţată la un eventual cutremur să se prăbuşească, este un obiesctiv de interes
public, este foarte multă lume, duceţi-vă duminica să vedeţi cât de plină este biserica şi
mai mult, s-au luat bani de la biserici de la culte în loc să se suplimenteze. Şi într-adevăr
aceeaşi observaţie o aveam şi eu că atunci au fost consilieri care au respins propunerea
făcută de PD de a se suplimenta banii la biserici.
Ar mai fi foarte multe, oricum unele sunt îngrijorătoare, s-a constatat în sfârşit de
către executiv că nu este timp fizic necesar pentru foarte multe lucrări şi atunci mă întreb
de ce au fost introduse de la bun început în buget. Mă opresc aici, aveam mai multe
observaţii, dar răbdarea unora nu suportă toate observaţiile. Vă mulţumesc.
Dl Pieptea:Am o întrebare pentru domnul Director de la Investiţii. Vroiam
să întreb, Bulevardul Preciziei, aveţi un obiectiv de investiţii, documentaţie tehnicoeconomică, lucrarea se referă la bulevard în sine, că ştiu că este asfaltat de curând. Sau din
bulevard până în blocuri?
Dl Huştea: Nu, nu , nu, lucrarea se referă la reţeaua de apă a blocurilor cu
destinaţie de cămine de nefamilişti şi de familişti dintre Petru Poni şi....
Dl Pieptea: Am înţeles. Şi aici apare la capacităţi centrală termică, proprietăţi
branşate, blocuri 8, centrală termică 1. Care este sensul?
Dl Huştea: Da, da, da.Trebuie să efectuăm şi branşamentul la centrala
termică a blocurilor. Nu pot să las centrala termică fără să o alimentez cu apă. Deci noi
facem branşamentul până la limita proprietăţii.Trebuie să prevăd un branşament şi în
dreptul centralei termice.
Dl Pieptea: Am înţeles. Mulţumesc.
Dl Constantin: Eu am o întrebare doar. Am aflat cu stupoare că biserica de la
Răzoare ar trebui consolidată. Ştiu că de vreo doi ani de zile se tot construieşte la biserica
asta, acoperiş, s-au făcut zidurile şi acum aflu că trebuie consolidată. Nu mai înţeleg nimic.
D-na Stan N.: Am şi eu o întrebare pentru dl director de la Investiţii. În nota
de fundamentare privind lista lucrărilor de reparaţii finanţate din bugetul local spuneţi că
acea prevedere bugetară s-a suplimentat cu o anume sumă, că au apărut lucrări
suplimentare şi printre acestea apar reparaţii alei cartier Crângaşi, reparaţii alei cartier
Drumul Taberei. Întreb, este vorba de aleile dintre blocuri, că din câte ştiu eu A.D.P.-ul
realiza aceste repraţii. Acum le realizează Direcţia Investiţii?
Dl Huştea: Este vorba despre aleile fără nume pentru care se fac lucrări de
reparaţii. A.D.P.-ul în mod corect execută şi reparaţii dar de mică amploare, respectiv fac
plombe locale pe când noi vrem să le dăm o altă faţă, să venim cu minicovoraşe şi întradevăr se poate circula de acum, înainte pe ele.
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D-na Stan.: Pentru că eu cred că vă suprapuneţi cu ADP-ul, că şi ei fac aceste
reparaţii, chiar eu am rugat ADP-ul să realizeze o astfel de reparaţie şi ei au spus că nu
este nici o problemă. Şi acum văd că şi Direcţia Investiţii...
Dl Huştea: Nu ne suprapunem cu ADP-ul, din contră, de fiecare dată există o
coordonare între noi. Nu avem cum să ne suprapunem, niciodată nu s-a întâmplat ca pe o
stradă să intre şi Direcţia Investiţii şi ADP-ul. Iar dânşii la capacitatea pe care o are staţia
dacă ar rămâne să facă lucrăerile ar dura mult şi bine până să vedeţi un cvartal făcut.
D-na Stan N.: Da, firesc era să precizaţi aici, aleile din cartierul Crângaşi,
aleile dintre blocurile cutare, ca eu în momentul când vreau să verific să nu merg să cer
răspuns directorului ADP sau...
Dl Huştea: În clipa când doriţi să le verificaţi veniţi la noi şi vă arătăm
proiectul şi le verificaţi fără nici o problemă.
D-na Stan N.: Deci trebuie să vă întrebăm pe dumneavoastră. Mulţumesc.
Dl Huştea: Deci avem un proiect. Fără proiect nu lucrăm.
D-na Stan N.: Legat de Biserica Răzoare că a ridicat această problemă
colegul meu domnul consilier Constantin, este adevărat că noi am primit o interpelare din
partea preotului părinte de la Biserica Răzoare, deplasându-mă acolo eu ştiam că am alocat
bisericii o altă sumă mult mai mare şi întrebându-l mi s-a confirmat că nu a primit decât
suma de 500 de milioane. Deci o sumă foarte mică.
Dl Constantin: S-a rectificat la toate bisericile.
D-na Stan N.: Dumnealor au nevoie de bani pentru consolidare, că întradevăr au ajuns la concluzia împreună cu acei constructori că trebuie consolidată şi au
nevoie de acei bani pe care noi i-am prevăzut în rectificarea de buget, dar nu au ajuns la
biserică. Mulţumesc.
Dl Avrămescu: Aveam şi eu o întrebare tot la investiţii, aproximativ dacă
puteţi să îmi daţi ca ordin de mărime la o lucrare tipică de extindere reţea alimentare cu
apă cam la ce costuri se ridică pe metru pătrat?
Dl Huştea: În primul rând este metru liniar fiind vorba de o reţea nu metru
pătrat şi în al doilea rând costurile acestea fac o analiză şi vă comunic.
Dl Avrămescu: Aproximativ, cam între cât şi cât?
Dl Huştea: Nu am estimat. Pot face o analiză şi vă pot spune.
Dl Avrămescu: Deci nu există, poate să fie 100 Euro, poate să fie 1000 Euro,
poate să fie 10.000 Euro.
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Dl Huştea: Nu, depinde în primul rând de sistemul rutier care trebuie spart şi
refăcut.
Dl Avrămescu: Am înţeles. Dar la o lucrare tipică pentru că suma cu care se
suplimentează la una din notele de fundamentare de aici depăşeşte 3.600.000 Euro şi este
vorba doar de 6 străzi.
Dl Huştea: La care vă referiţi?
Dl Avrămescu: Zice aşa, capitolul 70.07 locuinţe servicii dezvoltare publică,
note de fundamentare privind lista de obiective de investiţii finalizate cu împrumuturi
interne strada Brădişului, Dealului, Făgădău, Golcea Vasile, Mărgelelor şi Dealul Ţugulea.
Pentru astea 6 se suplimentează cu 12.156.000 lei ceea ce înseamnă aproximativ în euro
peste 3. 600.000 Euro suplimentare.
Dl Huştea: O să mă uit şi o să vă răspund, am proiectul şi nu pot să vă spun
pe din-afară aceste date, nu le ştiu. Dar vă pot argumenta cu proiectul oricând doriţi.
Dl Avrămescu: Mi se pare o eroare foarte mare dacă trebuie să suplimentezi
cu 3. 600.000 Euro dincolo de lucrări.
Dl Huştea: Fără proiect, fără să mă uit nu ştiu despre ce este vorba, nu pot sa
vă răspund.
Dl Avrămescu: Am înţeles. Mai sunt discuţii pe buget?
Supun votului dvs. Anexa 131./01. Cine este pentru? Se aprobă cu 20 voturi pentru,
1 vot împotrivă şi 2 abţineri.
Supun votului dvs. Art. 1 cu anexă. Cine este pentru? Se aprobă cu 21 voturi pentru,
1 vot împotrivă şi 2 abţineri.
Supun votului dvs. Anexa 131./03. Cine este pentru? Se aprobă cu 21 voturi pentru,
1 vot împotrivă şi 2 abţineri.
Supun votului dvs. Art. 2 cu anexă. Cine este pentru? Se aprobă cu 21 voturi pentru,
1vot împotrivă şi 2 abţineri.
Supun votului dvs. Anexa 131./02. Cine este pentru? Se aprobă cu 20 voturi pentru,
1 vot împotrivă şi 2 abţineri.
Supun votului dvs. Art. 3 cu anexă. Cine este pentru? Se aprobă cu 21 voturi pentru,
1vot împotrivă şi 2 abţineri
Supun votului dvs. Anexa 131./05. Cine este pentru? Se aprobă cu 21 voturi pentru,
1 vot împotrivă şi 2 abţineri.
Supun votului dvs. Art. 4 cu anexă. Cine este pentru? Se aprobă cu 21 voturi pentru,
1vot împotrivă şi 2 abţineri.
Supun votului dvs. Anexa131/04. Cine este pentru? Se aprobă cu 21 voturi pentru,
1vot împotrivă şi 2 abţineri.
Supun votului dvs. Art. 5 cu anexă. Cine este pentru? Se aprobă cu 21 voturi pentru,
1vot împotrivă şi 2 abţineri.
Supun votului dvs. Anexa 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 21 voturi pentru, 1vot
împotrivă şi 2 abţineri.
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Supun votului dvs. Anexa 1a. Cine este pentru? Se aprobă cu 21 voturi pentru, 1vot
împotrivă şi 2 abţineri.
Supun votului dvs. Anexa 1b. Cine este pentru? Se aprobă cu 21 voturi pentru, 1vot
împotrivă şi 2 abţineri.
Supun votului dvs. Art. 6 cu anexe . Cine este pentru? Se aprobă cu 21 voturi
pentru, 1vot împotrivă şi 2 abţineri.
Supun votului dvs. Art 7. Cine este pentru? Se aprobă cu 21 voturi pentru, 1vot
împotrivă şi 2 abţineri.
Supun votului dvs. Proiectul de hotărârere în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă
cu 21 voturi pentru, 1vot împotrivă şi 2 abţineri.
În momentul de faţă suntem 25 de consilieri.
Colegii de la grupul PD în număr de 5 se retrag în acest moment, rămân 20 în sală.
Trecem la puntul 4 al ordinei de zi: „Proiect de hotărâre pentru aprobarea acordării
de scutiri la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere precum şi a majorărilor de
întârziere, datorate de către persoanele fizice cu venituri reduse, ca urmare a neachitării
până la data de 31.12.2006, a impozitului pe clădirile folosite ca domiciliu şi a
impozitului pe terenul aferent acestora”.
Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar,
Expunerea de motive a d-lui Primar, Anexa şi Raportul de specialitate al Serviciului Public
pentru Finanţe Publice Locale.
Nefiind discuţii supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi
pentru.
Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu 16
voturi pentru.
Trecem la puntul 5 al ordinei de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea
documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii – Reabilitare sistem rutier
str. Cioran Gabriel”.
Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar, Anexa,
Expunerea de motive a d-lui Primar şi Raportul de specialitate al Direcţiei Investiţii.
Nefiind discuţii supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi
pentru şi 1 abţinere.
Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 2
abţineri.
Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 3
abţineri.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă
cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri.
Trecem la punctul 6 al ordinei de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea
documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii – Reabilitare sistem rutier
str. Performanţei”.
Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar, Anexa,
Expunerea de motive a d-lui Primar şi Raportul de specialitate al Direcţiei Investiţii.
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Nefiind discuţii supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi
pentru şi 3 abţineri.
Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 3
abţineri.
Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 3
abţineri.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă
cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri.
Trecem la punctul 7 din ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea
documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii – Reabilitare sistem rutier
str. Fulga Adrian”.
Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar, Anexa,
Expunerea de motive a d-lui Primar şi Raportul de specialitate al Direcţiei Investiţii.
Nefiind discuţii supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi
pentru şi 3 abţineri.
Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 3
abţineri.
Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 3
abţineri.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă
cu 16 voturi pentru şi 3 abţineri.
Trecem la punctul 8 din ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea
documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii – Reabilitare sistem rutier
str. Partiturii”.
Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar, Anexa,
Expunerea de motive a d-lui Primar şi Raportul de specialitate al Direcţiei Investiţii.
Nefiind discuţii supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi
pentru şi 3 abţineri.
Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 3
abţineri.
Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 3
abţineri.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă
cu 16 voturi pentru şi 3 abţineri.
Trecem la punctul 9 din ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea
documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii – Reabilitare sistem rutier
str. Porumbelului”.
Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar, Anexa,
Expunerea de motive a d-lui Primar şi Raportul de specialitate al Direcţiei Investiţii.
Nefiind discuţii supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi
pentru şi 3 abţineri.
Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 3
abţineri.
Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 3
abţineri.
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Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă
cu 16 voturi pentru şi 3 abţineri.
Trecem la punctul 10 din ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea
documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii – Reabilitare sistem rutier
intr. Fierbinţi”.
Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar, Anexa,
Expunerea de motive a d-lui Primar şi Raportul de specialitate al Direcţiei Investiţii.
Nefiind discuţii supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi
pentru şi 3 abţineri.
Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 3
abţineri.
Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 3
abţineri.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă
cu 16 voturi pentru şi 3 abţineri.
Trecem la punctul 11 din ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea
documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii – Reabilitare sistem rutier
intr. Carnavalului”.
Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar, Anexa,
Expunerea de motive a d-lui Primar şi Raportul de specialitate al Direcţiei Investiţii.
Nefiind discuţii supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi
pentru şi 3 abţineri.
Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 3
abţineri.
Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 3
abţineri.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă
cu 16 voturi pentru şi 3 abţineri.
Trecem la punctul 12 din ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea
documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii – Reabilitare sistem rutier
aleea Ariniş”.
Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar, Anexa,
Expunerea de motive a d-lui Primar şi Raportul de specialitate al Direcţiei Investiţii.
Nefiind discuţii supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi
pentru şi 3 abţineri.
Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 3
abţineri.
Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 3
abţineri.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă
cu 16 voturi pentru şi 3 abţineri.
Trecem la punctul 13 din ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea
documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii – Reabilitare reţea de
alimentare cu apă Bd. Preciziei”.
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Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar, Anexa,
Expunerea de motive a d-lui Primar şi Raportul de specialitate al Direcţiei Investiţii.
Nefiind discuţii supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 14 voturi
pentru şi 4 abţineri.
Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 14 voturi pentru şi 4
abţineri.
Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 14 voturi pentru şi 4
abţineri.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă
cu 14 voturi pentru şi 4 abţineri.
Trecem la punctul 14 din ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea
documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii – Amenajare peisagistică,
urbanistică parcul Drumul Taberei”.
Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar, Anexa,
Expunerea de motive a d-lui Primar şi Raportul de specialitate al Direcţiei Investiţii.
Dl Pieptea: O întrebare pentru Serviciul Tehnic: când a fost adus acest
proiect? Nu a fost adus odată cu studiul de fezabilitate. Toată documentaţia trebuie adusă
din timp şi prezentată. Cer şi eu un exemplar după studiul de fezabilitate. Aici apare
investiţie pe 3 ani. Dorim să ştim care sunt sursele de finanţare? Din câte ştiu Consiliului
Local nu i-a fost prezentată nici o previziune pentru următorii ani. Dacă există aşa ceva în
mod normal ar fi trebuit să ne fie prezentată. Anul I este anul în curs sau începe de la data
investiţiei?
Dl Huştea: Anul în curs.
Dl Pieptea: În anul I 50 mld.?
Dl Huştea: Este o estimare.
Dl Avrămescu: Supun votului dvs. Anexa. Cine este pentru? Se respinge cu
7 voturi împotrivă, 4 abţineri şi 8 voturi pentru.
Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se respinge cu 1 vot pentru.
Acest proiect de hotărâre a picat.
Trecem la punctul 15 din ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind declararea
obiectivului de investiţii – construcţie grădiniţă în Cartierul Brâncuşi, inclusiv
consultanţă – ca obiectiv de finanţare multianuală”.
Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar, Anexa,
Expunerea de motive a d-lui Primar şi Raportul de specialitate al Direcţiei Investiţii.
Nefiind discuţii supun votului dvs. Anexa. Cine este pentru? Se aprobă cu 19 voturi
pentru şi 1 abţinere.
Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 19 voturi pentru şi 1
abţinere.
Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 19 voturi pentru.
Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 19 voturi pentru.
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Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu
19 voturi pentru şi 1 abţinere.
Trecem la punctul 16 din ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea
documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii – Parcaj combilift 543 cu 58
de locuri (situat în zona Drumul Taberei, aleea Sănduleşti, între bl. C2, F7 şi C1)”.
Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar, Anexa,
Expunerea de motive a d-lui Primar şi Raportul de specialitate al Direcţiei Investiţii.
Nefiind discuţii supun votului dvs. Anexa. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi
pentru şi 4 abţineri.
Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 4
abţineri.
Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 4
abţineri.
Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 19 voturi pentru şi 4
abţineri.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu
15 voturi pentru şi 4 abţineri.
Dl Primar: Vă mulţumesc că aţi aprobat acest proiect de hotărâre, nu va rezolva
problema parcajelor în sectorul 6, dar va deschide calea şi indiferent cine va veni îi va fi
mult mai uşor să dezvolte acest aspect. De altfel mai sunt câteva P.U.D-uri şi chiar dacă
există proiecte între persoane fizice şi administraţia locală cred că se vor putea rezolva în
timp, se pot face proiecţii în acest sens. În timp vom rezolva şi găsirea locurilor de parcare.
Toţi cei care aveţi legături cu bisericile în sectorul 6 să anunţe pe toţi cei care au primit
bani şi care vor primi bani că sunt obligaţi să ne aducă act doveditor (cum au folosit banii).
Am anumite informaţii şi dacă nu se vor conforma va trebui să anunţ Poliţia economică.
Vorbesc la modul cel mai serios! Cu permisiunea dvs. mă voi retrage deoarece am o
problemă de familie şi vă doresc succes în continuare. Şedinţa următoare va fi undeva la
începutul lunii noiembrie, ca să putem face şi o extraordinară dacă va fi cazul. Vă
mulţumesc!
Dl Avrămescu: Trecem la punctul 17 din ordinea de zi: „Proiect de hotărâre
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – str. Budieni nr. 11, sector 6, pentru
construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 675 m.p. parţial proprietate particulară
persoană fizică – 337 m.p. şi parţial domeniul privat al municipiului Bucureşti – 338
m.p.”.
Avem la dosar: proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a d-lui Primar şi Raportul
de specialitate al D-lui Arhitect Şef, Avizul Tehnic şi schiţa amplasamentului, iar Raportul
comisiei 2 este din data de 18 cu 6 semnături.
Nefiind discuţii supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se respinge cu 8 voturi
împotrivă, 5 abţineri şi 1 vot pentru. Proiectul de hotărâre a picat.
Trecem la punctul 18 din ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea
Planului Urbanistic de Detaliu – str. Prelungirea Ghencea nr. 191-193, sector 6, pentru
construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 617,56 m.p., proprietate particulară
persoane fizice”.
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Avem la dosar: proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a d-lui Primar şi Raportul
de specialitate al D-lui Arhitect Şef, Avizul Tehnic şi schiţa amplasamentului, iar Raportul
comisiei 2 este din data de 18 cu 6 semnături.
Nefiind discuţii supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate
de voturi.
Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. Art. 3. 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 19 din ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea
Planului Urbanistic de Detaliu – str. Valea Cascadelor nr. 22, sector 6, pentru construire
locuinţă pe un teren în suprafaţă de 10.000 m.p.,proprietate particulară persoană fizică”.
Avem la dosar: proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a d-lui Primar şi Raportul
de specialitate al D-lui Arhitect Şef, Avizul Tehnic şi schiţa amplasamentului, iar Raportul
comisiei 2 este din data de 18 cu 6 semnături.
Nefiind discuţii supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi
pentru şi 1 abţinere.
Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 1
abţinere.
Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 1
abţinere.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu
16 voturi pentru şi 1 abţinere.
Trecem la punctul 20 din ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea
Planului Urbanistic de Detaliu – str. Alizeului nr. 3, sector 6, pentru construire locuinţă
pe un teren în suprafaţă de 191 m.p.,proprietate particulară persoane fizice”.
Avem la dosar: proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a d-lui Primar şi Raportul
de specialitate al D-lui Arhitect Şef, Avizul Tehnic şi schiţa amplasamentului, iar Raportul
comisiei 2 este din data de 18 cu 6 semnături.
Nefiind discuţii supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate
de voturi.
Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. Art. 3. 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 21 din ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea
Planului Urbanistic de Detaliu – Drum Valea Cricovului nr. 113, sector 6, pentru
construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 644,43 m.p.,proprietate particulară
persoane fizice”.
Avem la dosar: proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a d-lui Primar şi Raportul
de specialitate al D-lui Arhitect Şef, Avizul Tehnic şi schiţa amplasamentului, iar Raportul
comisiei 2 este din data de 18 cu 6 semnături.
Nefiind discuţii supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate
de voturi.
Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
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Supun votului dvs. Art. 3. 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 22 din ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea
Planului Urbanistic de Detaliu – str. Drum Sării nr. 843, sector 6, pentru construire
locuinţă pe un teren în suprafaţă de 256,37 m.p.,proprietate particulară persoane fizice”.
Avem la dosar: proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a d-lui Primar şi Raportul
de specialitate al D-lui Arhitect Şef, Avizul Tehnic şi schiţa amplasamentului, iar Raportul
comisiei 2 este din data de 18 cu 6 semnături.
Nefiind discuţii supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate
de voturi.
Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. Art. 3. 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 23 din ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea
Planului Urbanistic de Detaliu – Şos. Virtuţii nr. 19D (fost Dealul Ţugulea nr.122) sector
6, pentru construire birouri, servicii, şi spaţii comerciale pe un teren în suprafaţă de 377
m.p., domeniul privat al municipiului Bucureşti”.
Avem la dosar: proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a d-lui Primar şi Raportul
de specialitate al D-lui Arhitect Şef, Avizul Tehnic şi schiţa amplasamentului, iar Raportul
comisiei 2 este din data de 18 cu 6 semnături.
Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se respinge cu 10 voturi împotrivă şi 5
abţineri.
Proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.
Trecem la punctul 24 din ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea
Planului Urbanistic de Detaliu – str. Liniei nr. 3 sector 6, pentru construire locuinţă pe un
teren în suprafaţă de 219,99 m.p,. proprietate particulară persoană fizică”.
Avem la dosar: proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a d-lui Primar şi Raportul
de specialitate al D-lui Arhitect Şef, Avizul Tehnic şi schiţa amplasamentului, iar Raportul
comisiei 2 este din data de 18 cu 6 semnături.
Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. Art. 3. 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 25 din ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea
Planului Urbanistic de Detaliu – str. Calea Giuleşti nr. 525 sector 6, pentru construire
locuinţă pe un teren în suprafaţă de 450 m.p. proprietate particulară persoane fizice”.
Avem la dosar: proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a d-lui Primar şi Raportul
de specialitate al D-lui Arhitect Şef, Avizul Tehnic şi schiţa amplasamentului, iar Raportul
comisiei 2 este din data de 18 cu 6 semnături.
Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
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Supun votului dvs. Art. 3. 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 26 din ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea
Planului Urbanistic de Detaliu – str. Alexandru Borneanu nr. 22-22A sector 6, pentru
construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 1.080 m.p,. proprietate particulară
persoane fizice”.
Avem la dosar: proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a d-lui Primar şi Raportul
de specialitate al D-lui Arhitect Şef, Avizul Tehnic şi schiţa amplasamentului, iar Raportul
comisiei 2 este din data de 18 cu 6 semnături.
Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. Art. 3. 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 27 din ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea
Planului Urbanistic de Detaliu – Drum Osiei nr. 68-70-72 sector 6, pentru construire
locuinţe de serviciu,depozit, birouri pe un teren în suprafaţă de 3.000 m.p., proprietate
particulară persoană fizică”.
Avem la dosar: proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a d-lui Primar şi Raportul
de specialitate al D-lui Arhitect Şef, Avizul Tehnic şi schiţa amplasamentului, iar Raportul
comisiei 2 este din data de 18 cu 6 semnături.
Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. Art. 3. 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 28 din ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea
Planului Urbanistic de Detaliu – intr. Pinului nr. 11 sector 6, pentru construire locuinţă
pe un teren în suprafaţă de 301,18 m.p., proprietate particulară persoane fizice”.
Avem la dosar: proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a d-lui Primar şi Raportul
de specialitate al D-lui Arhitect Şef, Avizul Tehnic şi schiţa amplasamentului, iar Raportul
comisiei 2 este din data de 18 cu 6 semnături.
Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. Art. 3. 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 29 din ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea
Planului Urbanistic de Detaliu – str. Orşova nr. 48 sector 6, pentru construire locuinţă pe
un teren în suprafaţă de 150,14 m.p., proprietate particulară persoane fizice”.
Avem la dosar: proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a d-lui Primar şi Raportul
de specialitate al D-lui Arhitect Şef, Avizul Tehnic şi schiţa amplasamentului, iar Raportul
comisiei 2 este din data de 18 cu 6 semnături.
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Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. Art. 3. 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 30 din ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea
Planului Urbanistic de Detaliu – str. Calea Giuleşti nr. 521 sector 6, pentru construire
locuinţă pe un teren în suprafaţă de 253 m.p., proprietate particulară persoane fizice”.
Avem la dosar: proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a d-lui Primar şi Raportul
de specialitate al D-lui Arhitect Şef, Avizul Tehnic şi schiţa amplasamentului, iar Raportul
comisiei 2 este din data de 18 cu 6 semnături.
Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. Art. 3. 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 31 din ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea
Planului Urbanistic de Detaliu – str. Torcătoarelor nr. 18B sector 6, pentru construire
locuinţă pe un teren în suprafaţă de 347 m.p., proprietate particulară persoane fizice”.
Avem la dosar: proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a d-lui Primar şi Raportul
de specialitate al D-lui Arhitect Şef, Avizul Tehnic şi schiţa amplasamentului, iar Raportul
comisiei 2 este din data de 18 cu 6 semnături.
Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. Art. 3. 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 32 din ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea
Planului Urbanistic de Detaliu – Splaiul Independenţei nr. 202A sector 6, pentru
construire ansamblu locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 15.207,17 m.p.,
proprietate particulară persoane juridice”.
Avem la dosar: proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a d-lui Primar şi Raportul
de specialitate al D-lui Arhitect Şef, Avizul Tehnic şi schiţa amplasamentului, iar Raportul
comisiei 2 este din data de 18 cu 6 semnături.
Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 2
abţineri.
Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 2
abţineri.
Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 2
abţineri.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu
15 voturi pentru şi 2 abţineri.
Trecem la punctul 33 din ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea
Planului Urbanistic de Detaliu – şos. Virtuţii nr. 1 sector 6, pentru construire parcare
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auto supraterană pe un teren în suprafaţă de 2.630 m.p., domeniul privat al municipiului
Bucureşti”.
Avem la dosar: proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a d-lui Primar şi Raportul
de specialitate al D-lui Arhitect Şef, Avizul Tehnic şi schiţa amplasamentului, iar Raportul
comisiei 2 este din data de 18 cu 6 semnături.
Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se respinge cu 9 voturi împotrivă şi 7
abţineri.
Proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.
Trecem la punctul 34 din ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea
Planului Urbanistic de Detaliu – Calea Giuleşti nr. 489 sector 6, pentru construire
locuinţă pe un teren în suprafaţă de 330 m.p,. proprietate particulară persoane juridice”.
Avem la dosar: proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a d-lui Primar şi Raportul
de specialitate al D-lui Arhitect Şef, Avizul Tehnic şi schiţa amplasamentului, iar Raportul
comisiei 2 este din data de 18 cu 6 semnături.
Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă in unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă in unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă in unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă in
unanimitate de voturi.
Trecem la punctul 35 din ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea
Planului Urbanistic de Detaliu – str. Ceahlău nr. 17B sector 6, pentru alimentaţie publică
pe un teren în suprafaţă de 140 m.p., proprietate particulară persoane fizice şi suprafaţă
teren de 78 m.p. teren solicitat pentru concesionare”.
Avem la dosar: proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a d-lui Primar şi Raportul
de specialitate al D-lui Arhitect Şef, Avizul Tehnic şi schiţa amplasamentului, iar Raportul
comisiei 2 este din data de 18 cu 6 semnături.
Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 3
abţineri.
Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 3
abţineri.
Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 3
abţineri.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu
15 voturi pentru şi 3 abţineri.
Trecem la punctul 36 din ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea
Planului Urbanistic de Detaliu – str. Calea Giuleşti nr. 41A sector 6, pentru construire
servicii, birouri şi parking pe un teren în suprafaţă de 4.169,8 m.p., proprietate
particulară persoane fizice şi domeniul privat al municipiului Bucureşti”.
Avem la dosar: proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a d-lui Primar şi Raportul
de specialitate al D-lui Arhitect Şef, Avizul Tehnic şi schiţa amplasamentului, iar Raportul
comisiei 2 este din data de 18 cu 6 semnături.
Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se respinge cu 8 voturi împotrivă şi 5
abţineri.
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Proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.
Trecem la punctul 37 din ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea
Planului Urbanistic de Detaliu – Bd. Iuliu Maniu nr. 333-339 sector 6, pentru construire
hale depozitare şi birouri pe un teren în suprafaţă de 12.002,57 m.p., proprietate
particulară persoane juridice”.
Avem la dosar: proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a d-lui Primar şi Raportul
de specialitate al D-lui Arhitect Şef, Avizul Tehnic şi schiţa amplasamentului, iar Raportul
comisiei 2 este din data de 18 cu 6 semnături.
Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 17 voturi pentru şi 1
abţinere.
Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 17 voturi pentru şi 1
abţinere.
Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă cu 17 voturi pentru şi 1
abţinere.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă cu
17 voturi pentru şi 3 abţinere.
Declar şedinţa închisă.
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