al şedinţei extraordinare din data de 16.09.2008
Dl Secretar face prezenţa: Din 27 de consilieri în funcţie, 24 prezenţi şi 2
absenţi (dl Popescu M., dl Stan şi dl Lupulescu ).
În sală avem prezente televiziunile: Realitatea TV, Politica TV şi ziarul Gândul.
Dl Tulugea: Stimaţi colegi, pe ordinea de zi avem astăzi 3 proiecte de
hotărâre.
Există discuţii?
Supun votului dvs. ordinea de zi. Cine este pentru? Se aprobă cu 24 de voturi
pentru.
Trecem la punctul 1 al ordinei de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea
listelor nominale în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul de stat pentru
construirea de locuinţe”.
Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate semnat de dl Secretar,
anexa nr. 1, expunerea de motive semnată de dl Primar şi referatul de specialitate semnat
de preşedinte comisie d-na Stela Tomoea.
Există discuţii?
Dl Gabor: Eu am o întrebare vis-a-vis de liste, la poziţiile 13 şi 14 şi la
poziţiile 17...
Dl Tulugea: D-le Consilier am o rugăminte, când intrăm la dezbaterea
anexei, vă rog frumos.
Dl Gabor: Am înţeles.
Dl Tulugea: Am propus discuţii pe proiect în ansamblu. Dacă nu sunt,
trecem la dezbaterea proiectului pe articole. Art. 1, discuţii?
Dl Gabor: Da, deci vroiam să pun o întrebare despre poziţiile 13 şi 14,
Niculescu Ioana Maria şi Niculescu Andrei. Aş dori să nu fie soţ şi soţie.
D-na Tomoea: Nu sunt soţ şi soţie, sunt fraţi.
Dl Tulugea: Dacă nu mai sunt disucţii să trecem la vot.
Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 24 voturi pentru.
Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă cu 24 voturi pentru.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblul său. Cine este pentru? Se
adoptă cu 24 voturi pentru.
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Trcem la punctul 2 al ordinei de zi: „Proiect de hotărâre privind preluarea în
administrarea D.G.A.S.P.C. Sector 6 a unităţilor de învăţământ preşcolar de pe raza
sectorului 6”.
Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate semnat de dl Secretar,
expunerea de motive semnată de dl Primar şi raportul de specialitate semnat de dl
director executiv Cristian Ionescu şi director executiv Marius Lăcătuş.
Acest proiect de hotărâre a fost prezentat Consiliului Local şi în şedinţa anterioară,
a fost dezbătut pe larg în şedinţa respectivă, au fost expuse puncte de vedere şi pro şi
contra şi într-un final, cu un acord tacit al tuturor grupurilor de consilieri care constituie
acest Consiliu, ne-am abţinut pentru a avea posibilitatea ca acesta să fie mai bine
aprofundat şi mult mai bine înţeles. Personal cred că nu mai este necesar să facem o
dezbatere „a la long” pe marginea acestui proiect de hotărâre. În ceea ce mă priveşte, eu
aş propune şi pentru economia timpului, dar şi pentru completizarea punctelor de vedere
ale grupurilor politice care există în acest Consiliu, ca aceste puncte de vedere să fie
prezentate de către liderii grupurilor reprezentate în Consiliu.
De asemenea, aş dori în finalul discuţiilor pe care le avem, şi eu cred că sunt în
asentimentul d-lui Primar, să expună şi dânsul punctul de vedere, deşi prin expunerea de
motive pe care domnia sa a făcut-o, este în totalitate de acord cu această iniţiativă. Dacă
d-na Inspector General de la Ministerul Învăţământului, care este reprezentanta personală
a ministrului învăţământului, va considera că este necesară în urma dezbaterilor noastre
să ia cuvântul, de pe acum anunţ dorinţa personală ca domnia sa să aibă o scurtă
intervenţie. Acum rămâne şi la latitudinea grupurilor de consilieri dacă această propunere
a mea este oportună şi constructivă, să o respecte, în orice caz cred că nu putem să
mergem ca fiecare consilier să dea replică celui care a avut intervenţia anterioară. Nu
este nici constructiv şi nu se obţine absolut nimic în plus.
Trecem la dezbaterea proiectului de hotărâre pe ansamblu. Discuţii?
Dl Dina: Bună ziua, legat de acest punct, punctul 2 de pe ordinea de zi,
foarte pe scurt am vrea să prezentăm punctul de vedere al consilierilor Partidului
Naţional Liberal. După cum s-a petrecut şi în şedinţa trecută, poziţia noastră este că ne
vom împotrivi acestui proiect de hotărâre, considerăm că motivul principal, sau care s-a
susţinut a fi principal pentru acest proiect, nu este întemeiat şi de asemenea fac referire la
şedinţa anterioară în care dl Primar a spus că, date fiind discuţiile care s-au creat urma să
organizeze o dezbatere publică, noi am vrea să ştim dacă s-a organizat dezbaterea
publică, când anume, cine a participat şi care au fost rezultatele participării la această
dezbatere publică. Continui încheierea afirmând că grupul P.N.L. va vota împotriva
acestui proiect.
Dl Tulugea: Eu vă mulţumesc şi cred că va fi de prisos orice altă intervenţie
vis-a-vis de poziţia dvs.
D-na Nedelcu: Bună seara, nu aş vrea decât două cuvinte să spun şi anume
să reamintesc colegilor mei şi celor prezenţi că în data de 4 septembrie când a avut loc
şedinţa de comisie pentru dezbaterea acestui proiect unde au fost prezenţi, în afară de
membrii comisiei şi invitaţi de la toate sindicatele reprezentative din sectorul 6, şi
reprezentanţi ai inspectoratului, din păcate de la minister nu era nimeni şi este vina mea
pentru că atunci nu i-am invitat. Vreau să spun că rezultatul votului a fost 5 la 1, d-na
Conona Petrescu s-a abţinut sau a votat împotrivă. Aş fi vrut să pun o singură întrebare
reprezentantului prefectural legat de acel vot, pentru că nu este foarte clar.
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Reprezentantului prefectural sau d-lui Secretar pentru legalitatea votului. Ţinând cont de
faptul că d-na Petrescu este şi inspectoare la învăţământul preşcolar, aş fi vrut să ştiu
printr-un răspuns scris, dacă are drept de vot ţinând cont de faptul că Legea nr. 393/2004,
conform articolului 7 şi specific: „aleşii locali care au un interes personal într-o anumită
problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că au decizia autorităţii publice din care fac
parte, ar putea reprezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru...” şi mai
jos sunt descrise mai multe tipuri de interese şi aş fi vrut s-o întreb pe d-na Inspectoare
dacă, poate sunt eu în necunoştinţă de cauză, dacă...
Dl Tulugea: D-na Nedelcu, am o rugăminte la dvs. Aţi făcut o rugăminte
reprezentantului prefecturii municipiului Bucureşti, vă rog foarte mult nu puneţi întrebări
colegilor dvs.
D-na Nedelcu: În regulă, îl întreb pe reprezentantul prefectural ţinând cont
de declaraţia de interese, pe care eu nu o cunosc, ulterior dacă primesc răspuns în acest
sens să vedem dacă este legal.
Dl Tulugea: Da, mulţumesc. Pentru a ajuta mai mult şi poziţia celorlalte
grupuri de consilieri într-o concluzie cât se poate de aproape de adevăr, l-aş ruga pe
iniţiatorul principal, iniţiatorul de bază al acestui proiect de hotărâre, pe dl director
Marius Lăcătuş să mai repete încă o data care sunt motivele esenţiale care v-au
determinat să iniţiaţi acest proiect de hotărâre, dar vă rog, foarte sintetic că eu cred,
pentru mine lucrurile sunt foarte concrete şi serioase.
Dl Lăcătuş: Ceea ce vreau să vă spun este că, în primul rând, acest proiect a
apărut inclusiv în urma dezbaterilor cu sindicatele.
Dl Tulugea: Rog cetăţenii sectorului 6 să nu mai intervină în lucrările
şedinţei.
Dl Lăcătuş: Acest proiect de hotărâre a apărut inclusiv în urma dezbaterilor
cu sindicatele, inclusiv sindicatul „Spiru Haret” aici de faţă. Au fost de faţă, cred că nu
pot nega acest lucru, iniţial au fost de acord într-adevăr cei de la sindicat, după care întrun mod neaşteptat pentru mine în cadrul comisiei nu au mai fost de acord. Dezbaterile în
cadrul comisiei cred eu, că au durat mai bine de 2 ore şi jumătate, aceasta a fost o scurtă
paranteză. Acum voi fi foarte scurt în ceea ce priveşte proiectul de hotărâre. Acest
proiect de hotărâre a fost iniţiat de D.G.A.S.P.C. împreună cu Administraţia Şcolilor
Sector 6. Nu pot să spun că îmi aparţine, dar mi-l asum în totalitate. Ceea ce pe noi ne-a
determinat să intrăm cu acest proiect a fost un aspect foarte important. La momentul
acesta, în sectorul 6 există un deficit de 5700 de locuri în grădiniţe. Considerând că
suntem primii prin Legea nr. 27272004 şi prin H.G. nr. 1434/2004 care trebuie să
intervenim în a duce la cunoştinţa Consiliului Local această situaţie şi de a propune şi o
soluţie de a remedia situaţia. Soluţia pe care noi am propus-o este următoarea: cu
respectarea legii trecerea în administrarea DGASPC a terenurilor şi a clădirilor, aşa cum
este menţionat în legea învăţământului, personalul rămâne în continuare angajatul
Inspectoratului Şcolar, noi nu avem treabă cu personalul pentru că nici măcar dacă am
vrea nu am avea voie, nu putem printr-o hotărâre de consiliu, şi noi nu putem propune
Consiliului Local să încalce o lege, în schimb, putem să propunem o soluţie. Soluţia este
aceea de a merge pe fonduri structurale pe axa socială acolo unde Administraţia Şcolilor
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nu poate pentru că Administraţia Şcolilor pe axă poate să meargă pentru învăţământul
obligatoriu, învăţământul obligatoriu este de la clasa I până la clasa a-Xa. Eu vă citesc
din legea învăţământului.
Dl Tulugea: Vă rog frumos, păstraţi liniştea în sală! Vă rog nu vă
manifestaţi, că aici nu este un spectacol!
Dl Lăcătuş: În legea învăţământului scrie foarte clar acest lucru. Ceea ce
noi ne dormi să facem este să aducem pentru copii noştri de aici din sectorul 6, să
mansardăm eventual să extindem acele grădiniţe. Nu este normal şi nu este drept pentru
5700 de copii să stea acasă sau pe străzi pot deveni dacă nu sunt o problemă socială la un
moment dat, dar aceasta este o altă discuţie. Acum ceea ce vreau eu să vă mai spun este
că avem 3 creşe la nivelul sectorului 6. 30% din actualii copii din creşă au peste 3 ani.
Nu avem voie să-i ţinem peste 3 ani. Vor sta acasă cu părinţii lor care eventual nu se vor
duce la muncă. Prin urmare soluţia, nu este să construim mai multe creşe, soluţia este...
Dl Tulugea: Vă rog linişte!
Dl Lăcătuş: Soluţia este să facem grădiniţele, creşele, dacă s-ar respecta
legea şi dacă grădiniţele ar avea locuri suficiente, în creşe ar fi locuri suficiente şi pentru
copiii până la 3 ani. Prin urmare am considerat că este oportun să înaintăm acest proiect
de hotărâre. Considerăm însă, totodată, că pe fonduri structurale este o întrecere. Prin
urmare trebuie să ne gândim foarte bine dacă ratăm o astfel de şansă. Eu, ceea ce vă
solicit, este să vă gândiţi foarte bine înainte de a lua o decizie, să vă gândiţi că poate
soarta nu a cei 5700 de copii, dar poate mai puţini, a 2000 de copii ţine de dvs. şi de
modul în care veţi înţelege să votaţi astăzi. Vă mulţumesc mult.
Dl Tulugea: Şi eu vă mulţumesc, d-le Director. Vă rog foarte mult, am
acest drept de a da sau nu cuvântul. Vă rog foarte mult! Dacă grupurile de consilieri mai
vor să-şi expună puncte de vedere.
Dl Mutu: Bună ziua, vă vorbesc în numele consilierilor din P.D.-L. Am
ascultat şi punctul de vedere al colegului de la P.N.L., am ascultat şi prezentarea făcută
de dl director Marius Lăcătuş şi aş dori să subliniez câteva aspecte, spuneam eu, foarte
importante, cu privire la acest proiect de hotărâre. În acest moment, în sectorul 6 există
5700 în deficit de locuri în grădiniţe. Considerăm că este necesară şi oportună aprobarea
acestui proiect de hotărâre, având în vedere posibilităţile de a accesa fonduri structurale,
la care, atenţie, Consiliul Local cu un procent foarte mic, respectiv 2%. Putem accesa
aceste fonduri structurale prin D.G.A.S.P.C., de altfel singura care are dreptul legal de a
aproba aceste finanţări. Revin, considerăm necesară aprobarea acestui proiect de hotărâre
şi prin urmare, noi considerăm, dacă serviciile de educaţie nu sunt informate pentru o
anumită categorie de persoane care locuiesc probabil în sectorul 6, sau nu locuiesc în
sectorul 6 noi considerăm că sunt extrem de importante, exact şi cum a spus dl Marius
Lăcătuş în acest moment în creşele din sector există copii care au depăşit vârsta de 3 ani,
lucru care, din punct de vedere legal nu este posibil, iar soluţia pentru această problemă
este ca locurile din grădiniţe să fie suplimentate.
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Dl Tulugea: Stimate domn, dvs. îmi permiteţi să vin la ora dvs. să vă
perturb ora? Respectaţi legea! Este o dezbatere în Consiliul Local rezultatul îl veţi vedea
şi îl veţi comenta după aceea.
Dl Mutu: Grupul de consilieri P.D.-L susţine că cine se împotriveşte
aprobării acestui proiect de hotărâre acţionează împotriva intereselor cetăţenilor
sectorului 6 şi al copiilor.
Dl Tulugea: Vă rog foarte mult, vă rog linişte! D-le Secretar, vă rog foarte
mult să faceţi menţiunea cu ce prevede legea privind modul de desfăşurare a lucrărilor
unui Consiliu Local.
Dl Secretar: Cei care perturbă liniştea şi nu acceptă respectarea condiţiilor
în care se desfăşoară lucrările Consiliului sunt invitaţi afară.
Dl Tulugea: Vă rog foarte mult alegeţi, ori doriţi să participaţi civilizat la
dezbaterile noastre, ori ne lăsaţi să ne facem lucrările, vă rugăm foarte mult. Este ultima
oară când vă spun, este punctul de vedere al unui consilier.
Dl Mutu: Dacă îmi permiteţi să închei, pentru toate aceste motive P.D.-L va
da votul favorabil pentru acest proiect de hotărâre, vă mulţumesc.
Dl Popescu A.: D-le Preşedinte, consider că pentru a preîntâmpina nişte
discuţii ar fi bine să îi dăm cuvântul reprezentantului Ministerului Învăţământului şi
Sindicatului, dacă ceilalţi colegi ai mei sunt de acord. Ca să nu mai fie discuţii inutile.
Dl Tulugea: Eu am reţinut, dar vroiam să aud şi punctul dvs. de vedere.
Dl Popescu A.: Îmi spun punctul de vedere după ce ascultăm întâi părerile
lor.
Dl Tulugea: Oricum în intenţia mea era această idee, dar am considerat că
este mai bine ca d-na Inspector să audă punctele de vedere ale grupurilor parlamentare,
după care să aibă un punct de vedere în cunoştinţă de cauză.
Dl Popescu A.: Este mai bine aşa, părerea mea.
Dl Tulugea: Dacă mai sunt puncte de vedere din partea consilierilor.
Dl Avrămescu: Am un răspuns.
Dl Tulugea: Din partea P.N.L. a vorbit deja cineva. Aveţi răbdare că nu am
terminat, aţi pus o întrebare d-lui Primar, când va lua dl Primar cuvântul cu certitudine vă
va răspunde. Vă rog foarte mult, păstraţi liniştea!
Dl Bâldea: În legătură cu solicitarea dvs. colegul Popescu a ridicat o
problemă de procedură. Punctul de vedere al P.R.M. noi votăm acest proiect.
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Dl Tulugea: Din partea grupului P.S.D. nu doreşte nimeni? D-na Neacşu,
care este şi preşedintele comisiei de învăţământ şi care la comisie din câte ştiu eu şi-a dat
avizul.
D-na Neacşu: Cu amendamente. Grupul P.S.D. ar dori, aşa cum s-a zis mai
devreme, pentru început să afle punctul de vedere al ministerului sindicatelor şi după
aceea vă vom prezenta şi punctul nostru de vedere.
Dl Tulugea: Atunci pentru a nu se simţi lezat absolut nimeni, nu mai luăm
în discuţie timpul, perioada pe care va fi necesară să o străbatem în vederea dezbaterii
acestui proiect am să rog părinţii copiilor să-şi nominalizeze 2 maxim 3 persoane care să
ia cuvântul şi să spună punctul lor de vedere în această şedinţă. Dar vă rog foarte mult
nominalizaţi-vă, concentraţi-vă problemele pe care vreţi să le transmiteţi consiliului nu să
facem dialog. Bine, o rog pe d-na inspector general Viorica Preda să ia cuvântul.
D-na Viorica Preda: Iniţial nu am vrut să intervin pentru că rolul meu aici este, în
primul rând, ca reprezentant al ministerului să văd care este problema şi să transmit mai
departe. Acum pentru că tot sunt forţată de împrejurări să iau cuvântul vă spun şi părerea
mea ca inspector de specialitate pe învăţământul preşcolar. Pot să vă spun că am luat
cunoştinţă de conţinutul actului, al hotărârii dvs. şi în acelaşi timp astăzi am putut să aud
câteva păreri legate de dicuţiile care s-au iscat pe documentul acesta. Acum, dacă citeşti
la prima vedere documentul, începi să-ţi pui câteva întrebări la început ştiind că există o
lege a învăţământului care spune clar în administrarea cui sunt terenurile şi clădirile. Pe
bună dreptate, poate că din cauza unor formulări care încă sunt un pic confuze în
hotărârea dvs., colegele sunt îngrijorate. Poate nu au înţeles şi ar trebui să le explicaţi, şi
chiar în document să faceţi explicitări, printr-o serie de consultări cu colegi de-ai noştri
de la departamentul juridic în aşa fel încât să se înţeleagă că nu le este afectată nici
norma, că nu vor fi supraîncărcate grădiniţele care şi aşa sunt supraîncărcate în acest
moment cu copii, se lucrează cu peste 30 de copii la grupă, şi iarăşi nici partea de
finanţare nu este afectată pentru că pe undeva din hotărârea dvs. se înţelege că finanţarea
inclusiv, aşa am înţeles şi eu, mărturisesc, finanţarea pentru personal o să vină prin
D.G.A.S.P.C.. Deci, trebuie să fie foarte clare lucrurile în hotărâre, aceasta este părerea
mea. Dacă este vorba de accesarea fondurilor structurale şi pentru rezolvarea situaţiei la
nivelul învăţământului preşcolar şi la nivelul copiilor sub 3 ani care beneficiază de aceste
servicii de îngrijire şi educaţie atunci lucrurile sunt clare şi justificate. Dacă sunt alte
interese sau se încearcă să se facă nişte lucruri care nu sunt în regulă şi nu sunt în
concordanţă cu prevederile legislative sigur că oamenii nu înţeleg şi nici nu acceptă.
Rugămintea mea era să încercaţi să clarificaţi aceste lucruri, eventual printr-o
dezbatere publică. Am înţeles că a existat deja una, sau dacă intenţionaţi să mai faceţi o
dezbatere publică şi să încercaţi cu colegii de la noi de la minister de la departamentul
juridic să reformulaţi textul în aşa fel încât lucrurile acestea să fie clare şi oamenii să nu
simtă o ameninţare din punctul acesta de vedere.
Dl Primar: Bună ziua tuturor, şi în primul rând mă bucur că vă văd, pe
mulţi dintre dvs. vă cunosc, ne-am văzut la grădiniţe de-a lungul mandatului trecut şi
sper că şi în acest mandat să avem o colaborare cât mai bună. Ceea ce îmi pare rău mie
acum este că sunteţi informaţi greşit pe acest proiect pe care noi l-am iniţiat şi poate, îmi
asum această responsabilitate că nu am comunicat destul cu dvs. pentru că dacă stai să
analizezi corect în fond cel care administrează este Consiliul Local. Iar dacă găseşti o
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formulă pentru a crea posibilităţi de a găsi bani mai mulţi în alt loc nu cred că este greşit
să muţi această responsabilitate de la o administraţie la alta, în fond nimic altceva nu s-a
urmărit şi îi mulţumesc pentru poziţia şi părerea pertinentă şi echivocă pe care d-na Preda
şi-a exprimat-o. Nu am urmărit nimic altceva decât aceea de a îmbunătăţi condiţiile dvs.
de muncă în primul rând, ale copiilor.
Educatoarele din sală: Cum?
Dl Primar: Foarte simplu. În a găsi bani mai mulţi. Pentru că pe bugetul
local, vedeţi bine, că de la an la an nu putem acoperi acest deficit, care l-am moştenit din
timpuri mai vechi. Fiecare administraţie, fiecare mandat a căutat să facă ceva, nu a reuşit,
nu că nu şi-a dorit, pentru că nu a găsit bani îndeajuns, problemele sunt foarte mari nu
poţi să te ocupi într-un mandat numai de un anumit domeniu. În orice caz, în ultimii 4
ani, dvs. aţi văzut foarte bine, sunt unităţi pe care le conduceţi şi cât de cât aţi primit ceea
ce v-aţi dorit. Trebuie să fiţi cinstiţi şi să recunoaşteţi aceasta. Nu doriţi, sau nu aţi înţeles
ceea ce noi, poate este şi vina noastră că nu v-am explicat, şi aveţi o poziţie acum, eu ştiu
negativă, o să încercăm să vă explicăm de ce, chiar dacă Consiliul Local nu va aproba, şi
după câte am înţeles nu vom avea majoritate în această şedinţă, probabil nu se va vota
nicodată, dar în primul rând eu voi veni, voi încerca să vin, să vă explic de ce am iniţiat
acest proiect. Dvs. sunteţi acum, încărcaţi cumva negativ pe nişte teme politice, să fim
serioşi. Absolut cu oricine dintre dvs. stau de vorbă şi am să vă explic de ce am vrut să
iniţiem acest lucru. Motivaţia a fost una simplă, nu am de ce să mă ascund de nimeni şi
nu am crezut că pe un astfel de proiect vom întâlni o asemenea opoziţie, îmi pare rău, vă
doresc succes.
Dl Tulugea: Dau cuvântul d-nei Ciocârlan Valeria care am înţeles că este
una dintre cele 3 persoane care au fost nominalizate de părinţi.
D-na Ciocârlan Valeria: Bună ziua. Aş vrea să îi adresez o întrebare d-nei
de la minister. Copii care împlinesc 3 ani după 15 septembrie unde vor merge până la
anul? Pentru că la grădiniţă nu-i primesc, deci la 3 ani mi-o dă acasă. Nu se poate, până
la anul soluţia care ar fi? Singura soluţie ar fi s-o ţinem acasă, dar la anul nu vor mai fi
locuri în grădiniţe şi nu mi-o vor primi nici la anul, şi ce am să fac cu ea? La care grupă
pregătitoare mi-o va primi înainte de a începe şcoala?
Dl Tulugea: Vă rog, dacă păstraţi liniştea necesară...
D-na Viorica Preda: Aşa prevede legea, învăţământul preşcolar se
desfăşoară pentru copii cu vârste cuprinse între 3 şi 6-7 ani. Până la 3 ani trebuie să
meargă la creşă.
D-na Ciocârlan Valeria: Şi atunci noi ce facem doamnă?
D-na Viorica Preda: Aveţi perfectă dreptate, el trebuie să-şi găsească loc
undeva dacă dvs. nu puteţi să staţi cu el acasă, sunt de acord cu dvs., dar nu cred că
Ministerul Educaţiei poate să spună unde să meargă copilul dvs. sau să găsească o soluţie
pentru dvs.. După cum vedeţi acesta era şi sensul, sau unul dintre sensurile acestui
demers. Să încercăm, ca pe fonduri structurale, să mai aducem mai multe spaţii, în aşa fel
Page 7 of 20

încât toţi copii de vârstă preşcolară dar şi antepreşcolară să poată să meargă într-un astfel
de serviciu dacă părintele doreşte să-l aducă.
Dl Tulugea: Da, d-nă Ciocârlan, este o problemă punctuală pentru dvs,. dar
nu este singulară cu certitudine. Iar iniţiatorii acestui proiect de hotărâre au luat în calcul
şi această problemă care s-a născut şi nu este de ieri de astăzi, şi ca în orice lucru serios
trebuie să existe un început, iar acest început are şi păreri pro şi păreri contra din păcate.
Nouă românilor ne stă bine aşa când suntem negativişti din start.
Dl Lăcătuş: Dar nu au nici un drept să vorbească? Dar chiar lăsăm şi
hotărâm aşa cum vrem, părinţii nu trebuie ascultaţi? Oamenii aceştia ca dvs. trebuie să
meargă şi ei la servici.
Dl Tulugea: D-le Director, vă înţeleg reacţia dar nu v-o accept, vă rog
foarte mult, domnul de abia aşteaptă să sară la bătaie.
D-na Ivan Theodora: Eu am trimis copilul la 4 grădiniţe şi nu l-au primit la
nici una, chiar dacă copilul a împlinit 3 ani şi eu pur şi simplu nu ştiu...
Dl Tulugea: Nominalizaţi grădiniţele la care aţi depus dosarul şi nu aţi
reuşit.
D-na Ivan Theodora: Cea de la Politehnică cu program prelungit, fostă
Apaca, peste pod la tramvaiul 41 sunt 2 grădiniţe de stat, la Lujerului şi cea de pe
Moineşti şi peste tot au fost 12 locuri, 13 locuri şi pur şi simplu nu s-a putut.
Dl Tulugea: Am înţeles. Vedeţi, sunt foarte multe probleme, eu cred că ar fi
mult mai constructiv ca dvs., este adevărat că nu este uşor, nu aveţi timpul necesar, să
luaţi legătura cu consilierii care sunt în Consiliile de administraţie reprezentanţi ai
Consiliului şi să vedem de ce s-a ajuns în situaţia aceea şi poate acum eram foarte bine
lămuriţi şi nu mai aveam unii dintre noi poziţiile pe care le avem.
D-na Ivan Theodora: Problema este ce fac acum cu copilul că a împlinit 3
ani.
Dl Tulugea: Am rugămintea la dvs., de la grădiniţele nominalizate de
doamna există un personal împuternicit să dea răspuns la problema ridicată?
Educatoare de la Grădiniţa nr. 197: Sunt de la 197, dintre cele 2 care sunt
peste şină. Deci, doamnă, noi am depăşit deja numărul, în aceiaşi situaţie sunt o grămadă
de grădiniţe, noi am depăşit. Dacă aţi şti legea învăţământului, noi am depăşit numărul de
copii, l-am depăşit cu mult. Sunt între 10 şi 20 de copii înscrişi şi noi lucrăm cu peste 20
de copii, sunt clase care au peste 30 de copii, vi se pare normal?
Dl Tulugea: Nu mi se pare normal, dar aş vrea o propunere din partea dvs.,
cum credeţi că se poate rezolva această problemă?
Educatoare de la Grădiniţa nr. 197: Să se construiască grădiniţe şi creşe.
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Dl Tulugea: A, vedeţi, şi bani de unde?
D-na Educatoare: Prin proiecte.
Dl Tulugea: Păi, aceasta încercăm noi. Vă mulţumesc frumos doamnă, dar
colegii dvs. nu vor să vă asculte deloc.
D-na Rusalim: Deci, aţi spus că este un deficit de 5700 de locuri, ce se
întâmplă dacă mai scoateţi şi copiii din creşă, cei 30% care depăşesc 3 ani? Ce deficit
veţi avea?
Dl Tulugea: Dar cine spune că îi scoatem din creşe?
D-na Rusalim: Copiii care au împlinit deja 3 ani.
Dl Tulugea: Cei care împlinesc 3 ani?
D-na Rusalim: Cei care împlinesc 3 ani în perioada aceasta septembrieoctombrie, şi care nu se pot înscrie, doamna aceea de la grădiniţă a spus foarte corect,
copiii care nu împlinesc până la 1 septembrie sau 15 septembrie 3 ani, nu au prioritate la
grădiniţe. Cum ar putea aceşti copii să se bată cu cei 5700 de copii care au dreptul să
intre în grădiniţe?
Dl Tulugea: Păi vedeţi, asta încercăm să facem şi nu ne lăsaţi. Când
terminaţi dialogul în sală să îmi spuneţi, ca să putem continua şedinţa.
Dl Gheorghe: În sensul celor discutate, aş vrea să vă spun că există un
proiect de hotărâre al Ministerului Muncii, exact în acest sens – proiect de hotărâre
pentru legea privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor de educaţie şi
îngrijirea copiilor pe timpul zilei. Trebuie să fac următoarea precizare în acest proiect de
hotărâre: prezenta lege reglementează înfiinţarea şi funcţionarea serviciilor de educaţie şi
îngrijirea copiilor pe timpul zilei pentru toţi copiii până la absolvirea clasei a IV-a
primară şi are ca obiectiv susţinerea părinţilor în îngrijirea, creşterea şi educaţia copiilor
permiţându-le participarea pe piaţa muncii sau continuarea studiilor. Este proiectul de
hotărâre atât la Camera Deputaţilor, cât şi la Senat. Îl puteţi accesa pe site şi îl puteţi
analiza, pentru că este supus dezbaterii opiniei publice.
Trebuie să vă mai spun următorul lucru din acest proiect de hotărâre: Ministerul
Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului şi cu Ministerul Sănătăţii Publice elaborează programul naţional cu privire la
activităţile de educaţie şi îngrijire desfăşurate prin serviciile de educaţie şi îngrijire a
copilului pe timpul zilei. Această lege face referire expresă la Municipiul Bucureşti şi
spune următorul lucru: „în sectoarele Municipiului Bucureşti compartimentele
specializate pentru administrarea şi coordonarea serviciilor de educaţie şi îngrijire a
copilului pe timpul zilei se înfiinţează în structura direcţiilor generale de asistenţă socială
şi protecţia copilului – serviciile de educaţie şi îngrijire a copilului pe timpul zilei”.
D-na Neacşu: Domnule preşedinte, eu cred că ar fi diplomatic, cât şi
înţelept să îi dăm cuvântul reprezentantului sindicatului, după care ne vom pronunţa şi
noi.
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Dl Tulugea: Cu tot respectul pe care vi-l port, şedinţa este condusă de mine
şi îmi asum această responsabilitate.
D-na Neacşu: Mi-am exprimat o opinie.
Dl Tulugea: Da, sigur că da. Cu certitudine va avea cuvântul, dar să aibă
răbdare. Să facem dezbaterea noastră şi o să aibă cuvântul.
Dl Darabont: Domnule Preşedinte, cu tot respectul pentru procedura pe
care aţi propus-o la începutul şedinţei, şi vreau să subliniez că nu a fost un vot, a fost o
propunere din partea dvs. pentru cel care conduce şedinţa. Cred că este normal să se
respecte dreptul consilierilor de a fi în cunoştinţă de cauză până la momentul votului.
Deci, insist şi reiau propunerea colegei mele, doamna Neacşu, de a audia toate părţile
implicate aici, inclusiv sindicatele şi ceilalţi invitaţi, iar după aceea o să vă rog să ne d-aţi
si nouă posibilitatea să ne exprimăm punctul de vedere atât cu un caracter politic, cât şi
cu un caracter administrativ.
Dl Tulugea: Chiar v-am rugat.
Dl Avrămescu: Am pus la început o întrebare referitoare la propunerea pe
care a făcut-o Executivul în ultima şedinţă de a organiza o dezbatere publică până la
reintroducerea pe ordinea de zi. Având în vedere că au fost doar trei zile practic la
dispoziţie între şedinţa de săptămâna trecută şi cea de astăzi, nu cred că a fost timpul
necesar pentru organizarea unei dezbateri publice.
Dl Primar: Domnule Avrămescu, aveţi convingerea că nu am opinia
oamenilor? Să ştiţi că pe site avem extraordinar de multe păreri favorabile. Cei care au
citit într-adevăr şi care nu sunt manipulaţi politic şi care au înţeles exact ceea ce noi
dorim, au fost de acord.
Dl Avrămescu: Nu aţi organizat o dezbatere publică pe acest proiect de
hotărâre, referitor la oportunitatea acestei hotărâri în vederea accesării fondurilor
structurale. Bănuiesc că este vorba de Fondul European pentru Dezvoltare Regională,
mai exact taxa prioritară 3-2 reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea infrastructurii
serviciilor sociale. Nu văd cum modernizarea infrastructurii serviciilor sociale celor 5700
de copii, care în momentul de faţă în Sectorul 6 nu au locuri în grădiniţe. Grădiniţe care
reprezintă instituţii de educaţie preşcolară şi nu instituţii de asistenţă socială. Dacă
administraţia locală îşi închipuie că va obţine pe fonduri structurale bani pentru
dezvoltarea serviciilor sociale şi pe urmă îi va investi în clădiri pentru grădiniţe şi pentru
servicii educaţionale, se înşală. Vom ajunge în cazul acesta să plătim tot din bugetul local
în condiţiile în care banii vor fi deturnaţi şi folosiţi în cu totul şi cu totul altceva. În cazul
în care se doreşte eligibilitatea Administraţiei Şcolilor sau a unităţilor aflate în
subordinea Administraţiei Şcolilor, în cazul acesta grădiniţele pentru a aplica pe fonduri
structurale şi există mecanisme – în special procesul de descentralizare pentru a le putea
da posibilitatea să acceseze direct, în special de dezvoltare şi de extindere, fondul
european de dezvoltare pentru aşa ceva.
Dl Primar: Aş vrea să ridice mâna cine ar putea, sau personalul cărei
grădiniţe, ar putea să acceseze aceste fonduri.
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Dl Tulugea: Tocmai aceasta este cheia acestui proiect de hotărâre. În
momentul în care şi colegii noştri vă vor înţelege foarte bine, şi eu cred că au înţeles-o,
acest proiect de hotărâre va fi aprobat pentru că nu face altceva decât să vină în
întâmpinarea nevoilor noastre din sector.
Dl Marius Nistor: Aş vrea să fac doar un simplu comentariu în calitate de
cadru didactic înainte de toate. Ca şi cadru didactic am fost învăţat de profesorii mei,
când eram elev, să îi respect întotdeauna pe cei care au ceva de spus. Indiferent dacă
punctul lor de vedere s-ar putea să fie la fel ca al meu sau nu. Nu mi-am permis niciodată
să vă ironizez, nu mi-am permis niciodată să vă jignesc şi am aceiaşi pretenţie şi din
partea dvs.. Nu contează că în momentul de faţă sunteţi oarecum la catedră şi eu ca
reprezentant al colegilor mei din învăţământul preşcolar din Sectorul 6, suntem oarecum
în sala de clasă.
Dl Tulugea: Dacă aveţi ceva să-mi reproşaţi, vă aştept în particular să-mi
spune-ţi tot oful dvs.
Dl Marius Nistor: Pe de altă parte s-au lansat aici două idei: ideea de
manipulare, şi vreau să vă spun că la experienţa pe care o am, într-adevăr s-a realizat o
mare manipulare, iar în al doilea rând a spus că aici este influenţă politică. Domnilor
consilieri, d-le Preşedinte al acestei şedinţe...
Dl Mutu: Se poate să vorbiţi puţin mai încet că ne simţim...
Dl Tulugea: Da, lăsaţi senzaţia că vă răstiţi la noi.
Dl Nistor: Atunci să mă scuzaţi, ştiţi că de regulă noi dascălii vorbim mai
tare ca să ne auzim. Înainte de a face o ultimă precizare să vă spun că dintre toţi cei care
sunt aici cu putere de decizie, pot să vă garantez că nu am niciun carnet de partid în
buzunar şi nu am nici un interes să fac biblie. Acum să revenim la acest proiect de
hotărâre. Haideţi să vedem, domnilor consilieri, cum a demarat această iniţiativă.
Întâmplător am aflat de pe site-ul Primăriei Sectorului 6 că a apărut această iniţiativă de
hotărâre de consiliu local prin care se dorea transferul dreptului de administrare al
unităţilor de învăţământ preşcolar sector 6 de la Administraţia Şcolilor către
D.G.A.S.P.C.. Interesant era că reprezentanţii Inspectoratului Şcolar, şi mă bucur că dl
Moga este din nou prezent astăzi aici, nici o directoare, nici un consiliu de administraţie
al unităţilor de învăţământ preşcolar din sectorul 6 nu au ştiut absolut nimic. Interesant
este că ministerul la care se face referire de multe ori în expunerea de motive nu a
cunoscut absolut nimic despre această iniţiativă.
Noi am sesizat consilierii care fac parte din Comisia Învăţământ şi s-a aranjat o
întâlnire cu dl Lăcătuş, directorul de la D.G.A.S.P.C.. Şi aici vreau să fac următoarea
precizare d-le Lăcătuş nu v-aţi înţeles absolut deloc cu Federaţia „Spiru Haret”, a fost o
discuţie într-un cadru care nu era instituţional, a fost o discuţie de principii în care ne-aţi
prezentat ce aveaţi de gând să faceţi, iar noi v-am spus că vom analiza, vom lua o decizie
ca atare şi vă vom înainta răspunsul pe mail. Care a fost răspunsul nostru, d-le Lăcătuş?
Că nu susţinem această iniţiativă de hotărâre de Consiliu Local pentru că ea încalcă legea
învăţământului şi datorită faptului că nu este oportună atâta vreme cât nu a fost discutată
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cu cei care vor „beneficia” de binefacerile acesteia. Acesta a fost punctul nostru de
vedere.
Şi acum vreau să vă aduc aminte ce s-a întâmplat la acea şedinţă de Consiliu
Local, este bine să readucem, să rememorăm acele evenimente. Dacă îmi aduc bine
aminte a rămas stabilit că nu este oprtun să se voteze acest text de hotărâre de Consiliu
Local, urmând să aibă loc o dezbatere publică, dar bineînţeles nu mai devreme de luna
octombrie, astfel încât fiecare salariat din unităţile de învăţământ preşcolar să fie foarte
bine informat, şi dvs., doamnelor educatoare care aţi venit aici, aduceţi-vă aminte că
exact aceasta a fost poziţia exprimată de consilierii PSD. Aşa este, sau mă înşel eu? Am
aşteptat cu cea mai mare nerăbdare atunci să vedem cum vor avea loc dezbaterile
publice. Şi în afară de câteva telefoane prin care doamnelor directoare din unităţile de
învăţământ preşcolar li se spunea: „Ce, v-aţi prostit? Nu vreţi să atrageţi sute de mii de
euro ca să dezvoltaţi învăţământul preşcolar al sectorului 6?” Şi o hârtie a circulat ieri...
Dl Lăcătuş: Cine a dat aceste telefoane, domnule?
Dl Tulugea: D-le Director, vă rog, o să vă dau cuvântul.
Dl Nistor: Şi în afară de hârtia care a fost transmisă ieri pe fax, nu se ştie de
unde, în fiecare unitate de învăţământ preşcolar nu a avut loc nici o dezbatere pe această
problemă. Astfel încât îmi pot permite, şi colegele mele îşi pot permite, să tragă
concluzia că de fapt nu s-a dorit acest lucru. Ba mai mult, în momentul în care aţi
solicitat o şedinţă extraordinară a Consiliului Local prin care să se aprobe această
iniţiativă, din start aţi demonstrat că de fapt poziţia colegilor noştri contează foarte puţin.
Acum aş vrea să vă mai zic următorul lucru. D-na Viorica Preda reprezintă
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, întâmplător am în posesie un material care mi l-a
transmis Ministerul Educaţiei şi care face câteva precizări vis-a-vis de iniţiativa dvs. Eu o
să mă refer la una singură, cea legată de dreptul de administrare. D-le Primar, sunt de
acord cu dvs., titularul dreptului de administrare este Consiliul Local, numai că în egală
măsură legea învăţământului vă spune următorul lucru: că acest drept se exercită prin
delegare de competenţă către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ
preuniversitar, respectiv unităţile de învăţământ preşcolar. Lucru care din păcate nu s-a
întâmplat. Şi culmea este, că în momentul în care la discuţiile pe care le-am avut le
spuneam reprezentanţilor de la D.G.A.S.P.C. de ce nu iniţiază o hotărâre de Consiliu
Local prin care să pună în aplicare legea învăţământului, răspunsul era unul simplu: „A,
da, o să facem acest lucru trecem, dreptul de administrare către consiliile de administraţie
a unităţilor de învăţământ preşcolar şi nu vă dăm nici un ban de la Consiliul Local”. Şi
atunci ne punem întrebarea, oare discutăm în mod real despre o descentralizare şi o
coborâre a responsabilităţii la nivelul unităţilor de învăţământ preşcolar sau nu? Sau pe
semne se merge pe acel principiu pe care multe directoare din învăţământul preşcolar din
sectorul 6 ... Ştiţi care este treaba? Soarta dvs. stă în pixul meu! Era pixul celui care
aproba venitul de buget...
Dl Tulugea: D-le Nistor, am rugămintea la dvs., dacă aveţi probleme
punctuale, referitoare la proiectul nostru de hotărâre, vă rog să le expuneţi, altfel dvs. vă
faceţi pledoaria aceasta în altă parte, nu aici.
Dl Nistor: Pledoaria aceasta o fac pentru învăţământ şi nu pentru altcineva.
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Dl Tulugea: Poate ne spuneţi şi nouă în ce măsură sunt lezate drepturile
sindicaliştilor dvs. prin acest proiect de hotărâre? Că dvs. cu asta vă ocupaţi, nu vă
ocupaţi dvs. cu problemele de organizare din cadrul Consiliului Local Sector 6. Vă rog
foarte mult, asta spuneţi oamenilor! Ce pericol îi paşte pe aceşti sindicalişti pe care dvs.
i-aţi adus aici?
Dl Nistor: Acelaşi pericol pe care l-am întâlnit şi acum 3 ani când soarta lor
stătea în pixul cuiva. Deci cam acelaşi lucru.
Dl Tulugea: Bine, vă mulţumesc foarte mult.
Dl Nistor: Îmi daţi voie să-mi închei pledoaria?
Dl Tulugea: Păi, da, dar 1 minut.
Dl Nistor: Deci, vă citesc atât...
Dl Tulugea: Vă rog foarte mult, dvs. aţi vrut să vorbească, lăsaţi-l să
termine măcar.
Dl Mutu: Scuzaţi intervenţia, dar dvs. aţi făcut nişte afirmaţii foarte grave!
Ţin să vă aduc aminte că, Consiliul Local, anul trecut a acordat 50% din buget, l-a
direcţionat către învăţământ. Dvs. spuneţi că noi nu vrem să facem lucruri în sector pe
această linie?
Dl Nistor: Vreţi să vă dau un răspuns la această întrebare?
Dl Mutu: Nu îmi daţi răspuns, pentru că este clar. Dvs. aţi venit aici, aveţi
un punct de vedere foarte clar. Nu vreţi să se facă! Deci, este părerea dvs. şi se vede
foarte clar cum manipulaţi aceşti oameni.
Dl Nistor: Eu cred că dvs. îi manipulaţi.
Dl Tulugea: Stimate domn, vă rog într-un minut să încheiaţi.
Dl Nistor: Aş vrea să vă spun următorul lucru: cine îşi imaginează că în
momentul în care s-ar lua o astfel de decizie, prin care s-ar aproba transferul dreptului de
administrare către D.G.A.S.P.C., din aceste fonduri structurale într-un singur an o să
aveţi 5700 de locuri în grădiniţe, se înşeală amarnic!
Dl Mutu: O să avem mai mult decât în prezent, d-le Nistor.
Dl Nistor: Puteaţi să aveţi până acum dacă investeaţi.
Dl Mutu: Repet, a alocat 50% către Direcţia de Învăţământ. Vom avea mai
multe locuri în grădiniţe decât avem în acest moment.
Dl Tulugea: D-le Mutu, vă rog foarte frumos, lăsaţi-l să termine. D-le
Nistor, vă rog foarte mult să terminaţi.
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Dl Primar: D-le Nistor, dacă sunteţi un pic atent. Nu am înţeles de la dvs.
în ce fel este periclitată soarta vreunui angajat. Îmi daţi în scris, vă rog frumos.
Dl Tulugea: Da, faceţi scris.
Dl Nistor: V-am dat în scris şi aştept un răspuns din partea dvs.
Dl Primar: Nu este adevărat.
Dl Nistor: De la dvs. de la cabinet nu parvine niciodată nimic.
Dl Primar: Deci, chiar nu am înţeles în ce fel este periclitată soarta...
Dl Nistor: D-le Primar, în România, care este un stat de drept, legea trebuie
respectată indiferent dacă suntem de la P.D.-L., P.N.L., P.S.D. sau din altă parte. Deci,
trebuie să respectăm legea.
Dl Primar: D-le Nistor, în afară de poziţia dvs. plină de nerv, nu am înţeles
nimic, îmi cer scuze.
Dl Tulugea: Dar, nu are ce să spună. Vă rog, linişte.
Dl Primar: Nu vi se aduce nici un prejudiciu, doamnă.
Dl Tulugea: Vă rog să faceţi linişte. Dl Moga, vă rog să luaţi cuvântul.
Dl Moga Vasile: Sunt inspector şcolar general la Inspectoratul General al
Municipiului Bucureşti. Promit să nu vă ţin mult, să fiu foarte scurt şi concis. Primii paşi
ai educaţiei se fac la vârsta gradiniţei, într-o instituţie organizată. Din acest punct de
vedere considerăm că este de o importanţă deosebită orice proiect iniţiat la acest nivel –
structura de educaţie a unui copil. Noi nu am fost informaţi oficial, am aflat săptămâna
trecută colateral, nu a fost o discuţie între Consiliul Local Sector 6 sau comisia de
învăţământ a dvs. şi noi. Eu am venit săptămâna trecută, în timpul şedinţei, aflând de la
sindicate faptul că se discută acest proiect de hotărâre. Punctul nostru de vedere l-am
spus în acel moment în comisia de specialitate – nu putem fi de acord cu un lucru pe care
nu-l ştim în amănunt.
S-a spus că nu s-au făcut multe lucruri. Eu nu sunt de acord cu această afirmaţie.
S-au făcut foarte multe lucruri. Doreaţi să aveţi din ce în ce mai bine la nivelul Capitalei
pe acest sector. Înlocuim ceva care a început să funcţioneze cu ceva care poate va
funcţiona. În orice caz ar trebui să avem nişte discuţii prin care noi să înţelegem tot
mecanismul prin care urmează să se producă schimbarea şi beneficiile în procesul
educaţional. Am să vă dau un exemplu foarte simplu: ieri a fost prima zi de şcoală, întrun sector din Bucureşti D.G.A.S.P.C-ul a preluat în anul 2000 un cămin în care de ani de
zile locuiesc copii cu deficienţe de vedere grave şi care vin din judeţele limitrofe şi se
şcolarizează în Bucureşti; ei efectiv au rămas în stradă. De ce? Datorită unui scurt circuit
care s-a produs între autorităţile locale, cei din judeţe care trebuiau să plătească masa şi
căminul n-au făcut-o în ultimii 2-3 ani; sigur că a apărut imediat nemulţumirea la nivelul
Consiliului Local al sectorului respectiv. Ieri după-amiază, pe la 5-6 mă sunau de la
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minister să mă întrebe ce facem cu acei copii că acum stau în stradă. Unde ducem 70 de
copii cu deficienţe grave? Eu cred că aveţi cele mai bune intenţii cu acest proiect, dar eu
nu-l cunosc în amănunt, n-am avut ocazia să-l cunosc, motiv pentru care în acest moment
opinia inspectoratului este că nu suntem de acord cu el.
Dl Tulugea: Eu vă mulţumesc pentru intervenţie. Este foarte greu să trageţi
o concluzie despre un proiect pe care nu-l cunoaşteţi.
Dl Moga: Am ascultat punctul de vedere a celor care au luat cuvântul până
acum.
Dl Tulugea: Dacă aveţi nişte puncte de vedere punctuale pentru proiectul
propus.
D-na Nedelcu: Mă scuzaţi că intervin! Cunoaşte dl inspector Moga
proiectul, a fost în şedinţa de comisie.
Dl Moga: Proiectul îl ştiu. Nu s-a discutat nimic de natură financiară.
Înlocuim ceva cu altceva ipotetic. Suntem la nivelul vrabia din mână şi cioara de pe gard.
Dl Lăcătuş: Daţi-mi voie să întreb: de faţă sunt consilierii locali P.N.L.,
P.S.D., P.D.-L. şi P.R.M. care au fost la şedinţa de comisie. Aţi declarat dvs. că nu aţi
văzut nimic în sectorul 6? Oamenii sunt aici!
Dl Moga: Ce nu am văzut?
Dl Lăcătuş: Dvs. aţi declarat că nu aţi văzut nici o grădiniţă în sectorul 6 şi
că nu vă puteţi pronunţa.
Dl Moga: Dar, avem inspectori de sectorul 6.
Dl Lăcătuş: Tocmai aţi spus că ştiţi situaţia.
Dl Moga: Eu am văzut grădiniţele care se construiesc şi mansardările care
se fac.
Dl Lăcătuş: S-au văzut cele 7 care nu sunt continuate? Spuneţi şi de acelea
prin I.S.M.B, d-le Inspector. Poate nu le ştiţi pe acelea.
Dl Moga: Ba ştiu mai bine decât dvs.
Dl Lăcătuş: Eu cred că nu!
Dl Moga: Sectorul 6 se află pe locul I în ceea ce priveşte numărul de copii
cuprinşi în sistemul educaţional, în grădiniţe. Sunt 9.200 cu mult peste sectorul 2. Am
văzut grădiniţele care se construiesc în celelalte sectoare, aici au fost realizate
mansardări. Nu pot să văd tot, sunt doar unul, dar am inspectori de sectoare. Cunosc
datele, cunosc rapoartele respective, ştiu ce eforturi s-au făcut pentru a găsi cadrele
didactice în această toamnă. Am avut 620 de posturi la educatoare.
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Dl Tulugea: Referitor la proiectul de hotărâre, noi asta dezbatem acum.
Dl Moga: Opinia oficială a Inspectoratului General în acest moment este...
Dl Mutu: Dvs. aţi spus mai devreme că nu daţi vrabia din mână pe cea de
pe gard. Vreau să vă amintesc că banii în ambele situaţii vin de la Consiliul Local.
Modul de administrare solicităm noi să se schimbe datorită faptului că în această formulă
putem accesa fondurile structurale. Dorinţa acestor fonduri structurale pentru a creea mai
multe locuri în grădiniţe, nici decum de a avea alte motive sau cu alte scopuri ascunse.
Dvs. ştiţi situaţia din sectorul 6, banii vin din acelaşi loc numai că din păcate sunt
insuficienţi pentru ceea ce trebuie să facem. Este singura posibilitate şi singura metodă în
acest moment de a atrage joburi pentru a moderniza şi dacă vreţi a mări numărul de
locuri la grădiniţe.
Dl Moga: În momentul acesta nu ştim dacă grădiniţele au mai multă nevoie
de D.G.A.S.P.C. sau ...
Dl Vlădoianu: Dl Inspector General Adjunct a lăudat administraţia pentru
realizările din domeniul grădiniţelor, sau cel puţin asta am reţinut eu. A spus că suntem
pe locul I la numărul de copii din grădiniţe. Dacă s-au făcut lucruri bune, de ce nu se dă
în continuare, şansa pentru idei şi mai bune şi să vedem ce se întâmplă?
Dl Văduva: Se pare că am ajuns într-un moment în care ne dăm seama de
realitate, argumentele folosite nu-şi ating scopul. Ce înseamnă asta? Am venit cu o părere
gata formată în grupurile de consilieri. De ce? Se apropie campania electorală. Eu pot să
conştietizez că salariaţii care lucrează în aceste locuri vor avea condiţii mai bune, copii...
Dl Tulugea: Am o rugăminte către cetăţenii din sector care vor să participe
în continuare să ia loc pe scaunele disponibile.
Dl Secretar: La solicitarea preşedintelui de şedinţă se va face prezenţa.
Sunt 25 de consilieri prezenţi.
Dl Tulugea: Cred că dezbaterile sunt suficiente pe marginea acestui proiect
de hotărâre.
Dl Moisă: Întotdeauna o pauză este un sfetnic bun. Această şedinţă de
consiliu a fost plină de învăţăminte atât pentru noi, cred că şi pentru cetăţenii aflaţi în
sală. Am avut imaginea concretă şi exactă a ceea ce înseamnă ca un proiect de hotărâre
să nu fie pregătit corespunzător. Încă de la şedinţa trecută grupul de consilieri P.S.D. a
sesizat faptul că, după toate desfăşurările care aveau loc, şedinţele preliminarii, discuţiile
şi dezbaterile care au avut loc în şedinţa consiliului local, s-a văzut clar că acest proiect
nu este cunoscut de către cei cărora li se adresează. Să încercăm să luăm nişte hotărâri în
interesul locuitorilor sectorului. Nu putem face nici bine cu forţa, nu putem şti decât prin
reacţiile dvs. la aceste proiecte ale noastre, dacă decizia noastră a fost bună sau nu.
În şedinţa trecută, deşi am dezbătut în cadrul şedinţelor de comisii anterior, am
sesizat că tocmai cei cărora li se adresează proiectele nu erau lămuriţi asupra aspectelor
derulate în context. Nu ştiu avantajele, poate nici dezavantajele. Am solicitat d-lui Primar
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să organizeze o dezbatere cu cei interesaţi. Nu se poate să se adopte un proiect care
priveşte atât masa de cetăţeni căreia i se adresează cât şi cei care sunt implicaţi în
conducerea acestor factori. Data trecută grupul P.S.D. s-a abţinut, a vrut să arate că nu
este apriori împotriva acestui proiect, cum nu este nici acum. Dar, constatăm din aceste
dezbateri că nu s-a făcut acea consultare, că nu au fost lămurite toate problemele şi în
aceste condiţii este clar că singura poziţie pe care putem să o luăm în acest moment este
să votăm împotrivă. Nu ca să îl înmormântăm, nu ca să dăm dovadă că suntem împotriva
reformei sau a descentralizării, ci tocmai pentru a da posibilitatea tuturor factorilor
interesaţi să ia cunoştinţă de proiect, să li se explice foarte clar, să fie o dezbatere în care
să se pună întrebări, pentru că aici sunt numai 2 segmente – dvs. care lucraţi în grădiniţe
şi care aveţi temerile dvs. justificate legate de lucruri negative care vi se pot întâmpla,
sunt şi reprezentanţii părinţilor care sunt într-o situaţie delicată.
Dl Darabont: Vă rog să-mi permiteţi şi mie să fac câteva referiri în nume
personal, în calitate de consilier local, la dezbaterea de astăzi tocmai pentru că simt
nevoia să nu existe nici un dubiu în ceea ce discutăm noi. D-le Primar, stimaţi colegi şi
stimaţi invitaţi, din capul locului vreau să spun că sunt poate unul dintre oamenii care
apreciază şi ca locuitor al sectorului 6, dar şi ca persoană implicată în administraţia
locală a acestui sector de 18 ani, la adevărata dimensiune a efortului depus a celor 2
instituţii care direct sau indirect au intrat în discuţii astăzi şi anume: D.G.A.S.P.C. sector
6 unde, îmi pare rău de dl director Marius Lăcătuş, nu am avut foarte multe cunoştinţe,
dar întotdeauna am colaborat excepţional şi păstrez o stimă deosebită pentru d-na
directoare Schmutzer.
În egală măsură apreciez activitatea Administraţiei Şcolilor şi consider că întradevăr, aşa cum s-a mai spus aici, trebuie lăsată să-şi dea dovada capacităţii de a
administra patrimoniul unităţilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 6. O sarcină
deloc uşoară pentru că vorbim, pe de o parte, despre baza materială, despre starea tehnică
în care se află aceste clădiri, despre protejarea terenurilor ca şi patrimoniu public, pentru
că îmi pare rău, aici sunt o serie întreagă de reprezentanţi ai cadrelor didactice a unităţilor
administrative centralizate, n-am auzit pe nimeni să spună că trebuie să apărăm acest
domeniu public împotriva retrocedărilor abuzive. Din păcate, în sectorul 6 există cazuri
de grădiniţe şi şcoli ale căror terenuri au fost retrocedate abuziv. În momentul în care
discutăm de o atribuire în compensaţie este clar că acolo este ceva necurat. N-am ajuns
până acolo încât să sacrificăm terenul de sport al copiilor pentru a construi nu ştiu ce de
către un proprietar. Am ţinut să subliniez acest lucru pentru că mi s-a părut că pe undeva
dl inspector general Moga a lăsat o suspiciune la adresa D.G.A.S.P.C-ului sector 6, nu
vreau ca în acest consiliu să susţinem un asemenea punct de vedere. Din contră am
contribuit la înfiinţarea celor două sevicii publice din subordinea Consiliului Local
Sector 6 şi consider că atât menirea lor cât şi efortul depus sunt deosebit de importante.
Eu cred că educaţia este un drept constituţional şi nu o problemă de asistenţă
socială. Cred că datoria de a îmbunătăţi într-un termen foarte scurt, pe viitorul apropiat,
doamnelor din partea părinţilor, este a Consiliului Local. Dacă noi aprobăm,
presupunând că aprobăm astăzi proiectul de hotărâre, să ştiţi că efectele sale se vor vedea
peste 3 ani. Copiii dvs. care au acum 3 ani, atunci vor fi la şcoală. Veţi veni din nou
probabil şi vom discuta să trecem şi şcolile la D.G.A.S.P.C. Nu asta este soluţia. Pentru a
accesa fondurile acestea nu ştiu dacă s-au teminat probleme sociale din sectorul 6 şi
numai pentru grădiniţe le mai putem accesa. Cred că încă sunt foarte multe probleme
sociale unde este nevoie de aceşti bani. Cred în egală măsură că această problemă
cronică cu care ne confruntăm, cu deosebire în sectorul 6, deficitul de locuri de muncă,
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trebuie găsite mai multe soluţii immediate, decât simpla marsardare.
Vreau să atrag atenţia: a folosi aceste fonduri de asistenţă socială, nu ştiu dacă se
intenţionează acest lucru, care sunt destinate de Uniunea Europeană direct asistenţei
sociale, pentru firme de construcţii înseamnă deturnare de fonduri. Nu vrem să pregătim
aşa ceva, noi vrem să folosim aceşti bani şi Consiliul Local, forul tutelar al celor 2
instituţii, de ce pasăm problema între D.G.A.S.P.C. şi Administraţia Şcolilor când de fapt
discutăm de Consiliul Local care trebuie să facă astfel de proiecte, să contribuie cu 2% şi
să le demarăm. Indiferent cu cine, ambele instituţii sunt subordonate Consiliului Local,
este o falsă problemă. Această intenţie este bună, noi am susţinut în cadrul comisiei de
învăţământ discutarea şi dezbaterea, în ideea de a merge mai departe, de a identifica întradevăr o soluţie pe termen scurt pentru actualul an şcolar. Repet, dacă noi am aproba
astăzi acest proiect să ştiţi că trecerea efectivă s-ar face începând cu anul bugetar
următor. Nu pot să mut o administrare, o responsabilitate la jumătatea anului bugetar. Nu
discutăm de ce se întâmplă cu copii care acum sunt în şcolarizare la grădiniţe, discutăm
de o problemă de perspectivă.
Haideţi mai bine să vedem ce putem să facem pentru anul acesta şcolar, cum
putem să îmbunătăţim situaţia actuală, poate şi în corelaţie cu factorii de resort de la
minister şi de la Primăria Capitalei, pentru că sunt o serie întreagă de fonduri care vin de
la minister prin autorităţile locale, sunt o serie întreagă de proiecte demarate de Primăria
Capitalei, nu există o corelare între ele. Am ajuns să tăbărâm pe d-na Schmutzer să ne
salveze, nu cred că asta este soluţia cea mai bună. De aceea propunerea pe care noi am
făcut-o în şedinţa trecută a fost să amânăm discutarea în consiliu a proiectului pentru a
putea să aibă loc o dezbatere mai largă cu toţi partenerii sociali şi cu toţi factorii direct
interesaţi în această problemă şi nu a avut loc.
S-a considerat că este o problemă de urgenţă maximă şi s-a convocat această
şedinţă extraordinară. Iată că din nou nu suntem pregătiţi. De aceea, ne vedem în situaţia,
în momentul în care dl Primar n-a acceptat să retragă de pe ordinea de zi proiectul, să
votăm împotrivă. Repet nu votăm împotriva rezolvării actualei situaţii din grădiniţe, care
considerăm că necesită soluţii urgente dar şi soluţii de perspectivă pe termen mai
îndelungat, ci votăm împotriva acestei formule propuse astăzi nouă şi care considerăm că
nu este menită să rezolve problemele. Din contră poate crea o serie întreagă de disensiuni
sociale. Îmi pare rău, vă spun nu aceasta este o atitudine politică în prag sau nu de
campanie electorală. Eu zic că nu are nici o legătură. Haideţi să acordăm respect tuturor
partenerilor sociali pentru că numai împreună putem să rezolvăm situaţia critică cu care
se confruntă grădiniţele din sectorul 6. Vă mulţumesc!
Dl Tulugea: Şi eu vă mulţumesc foarte mult d-le Darabont! Acest proiect
este o urgenţă, necesită un timp foarte scurt pentru că a avea şansa să obţinem fondurile
spre care noi ne ducem, documentele necesare trebuiesc depuse până în 15 octombrie.
Sigur suntem foarte patetici în a expune problemele în pragul campaniei electorale, vreau
să ştiţi cu toţii dl Poteraş nu candidează în alegerile generale, dl Darabont candidează.
Dl Popescu A.: În calitate de om al şcolii, sunt de vreo 40 de ani în
învăţământ, am să încerc să lămuresc situaţia, care pe undeva ne şi caracterizează. N-am
reuşit să facem odată o întrunire între sindicate, Ministerul Învăţământului şi cadre
didactice în care să găsim un numitor comun şi să putem începe să facem ceva. De vreo
jumătate de an, de când eram preşedintele Comisiei de învăţământ, umblu pe la
Ministerul Învăţământului şi i-am lăsat d-lui Adomniţei un material în care am arătat
situaţia din unităţile şcolare din sectorul 6 şi nu am primit nici un răspuns.
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În şcolile şi grădiniţele din sectorul 6, în multe din ele, s-au pus oamenii în
proprietate, se ridică clădiri particulare. Revenim la proiectul de hotărâre: în momentul
de faţă Consiliul Local administrează unităţile şcolare prin Administraţia Şcolilor.
Această administrare se face pe baza unui buget care este votat tot de Consiliul Local.
Banii se dau Administraţiei Şcolilor ca să se intervină în grădiniţe, şcoli generale şi licee.
Executivul propune ca de administrarea grădiniţelor să se ocupe altcineva, adică
D.G.A.S.P.C. sector 6. În afară de banii care vin din bugetul local dânşii pot accesa nişte
fonduri în plus. Această preluare nu înseamnă schimbarea programei şcolare şi nici
implicarea în procesul instructiv, educativ. Este vorba doar de ceva administrativ. Aş dori
să mai apară un articol în proiect în care să se specifice că prin această preluare nu se va
schimba destinaţia clădirilor şi a spaţiilor aferente acestora. Noi, cadrele didactice trebuie
să ne gândim la interesele copiilor, interesele părinţilor şi după aceea şi la interesele
noastre.
Dl Tulugea: Să ştiţi că este un lucru demonstrat de viaţă: omului poţi să-i iei
cu forţa, de dat niciodată nu poţi să-i dai cu forţa.
Dl Mutu: Mă adresez în primul rând părinţilor întrucât acest proiect aduce
beneficii pentru dvs. grupul de consilieri P. D-L. va vota pentru dvs. şi copii dvs.
Dl Tulugea: Eu cred că dezbaterile au fost epuizate.
Dl Avrămescu: Fondurile structurale care se vizează a fi obţinute sunt
destinate asistenţei sociale nu educaţiei. Nu se vor putea folosi, este o premiză greşită.
Dl Tulugea: Dezbaterile pe marginea proiectului în ansamblu au fost
epuizate trecem la articole. Acest proiect de hotărâre pentru a putea fi aprobat, datorită
faptului că sunt 25 de consilieri în sală sunt necesare minim 13 voturi.
Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se respinge cu 14 voturi împotrivă şi
11 voturi pentru.
Proiectul de hotărâre a fost respins.
Trecem la punctul 3 din ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea
P.U.D. – Str. Braşov nr. 25 sector 6 pentru construire locuinţe colective, birouri, servicii
şi comerţ, pe un teren în suprafaţă de 53.173 m.p., proprietate particulară persoane
juridice”.
Avem la dosar: proiectul de hotărâre, avizul de legalitate al d-lui Secretar,
Expunerea de motive semnată de dl Primar, Referatul de specialitate semnat de dl
Arhitect Şef, Avizul tehnic şi schiţa amplasamentului.
Sunt discuţii?
Dl Bâldea: D-le preşedinte cu riscul să vă agasez vreau să ne promiteţi când
vedem şi noi o poză pe ecranul acela, care e obiectivul, cu cine se învecinează? Pe cine
bucură obiectivul, pe cine întristează şi care este beneficiul cetăţenilor din sector? Eu nam nimic preconceput pentru acest obiectiv, nu-l cunosc şi aş vrea să vedem, să-l
discutăm, de principiu.
Dl Tulugea: La această oră şi după o asemenea dezbatere nu cred că mai
reuşeşte cineva să mă agaseze.
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Dl Primar: Suntem pe punctul de a forma un birou special pentru P.U.D-uri
şi să vă dăm cât mai multe informaţii. La acest P.U.D. am înţeles că sunt două avize cu
acelaşi număr, dar cu texte diferite, l-aş ruga pe dl Bera să ne explice.
Dl Bera: Sper că la începutul anului viitor se va forma acel birou. Din punct
de vedere al celor două avize s-a strecurat o greşeală de redactare, încadrarea în planul de
urbanism zonal coordonator al sectorului 6 a fost făcută greşit în primul aviz. În al doilea
aviz, care de fapt îl înlocuieşte pe primul, s-a stabilit zona reală din cadrul planului. E
vorba doar de o greşeală de tehnoredactare.
Dl Popescu A.: Dacă pe data de 16.07.2008 când s-a votat un P.U.D. s-ar fi
făcut această prezentare de care spune dl Bâldea, s-ar fi văzut că se bătea cap în cap cu
alt P.U.D. de pe data de 25.01.2007 (parcarea supraterană). Deci, P.U.D-ul din data de
16.07.2008 este votat peste alt P.U.D.
Dl Flămânzeanu: O mică precizare: avizele tehnice emise cu acelaş număr
la data de 31 martie 2008 au undeva o neconcordanţă referitoare la înălţimea maximă –
P+14 niveluri cu accente înalte se spune în primul aviz tehnic. În al doilea aviz nu se mai
face această precizare. Rugămintea noastră este ca în momentul când se eliberează
următorul aviz tehnic dacă se poate să se facă precizarea acestei eronări.
Dl Tulugea: Am înţeles că fiecare consilier a primit o pagină prin care se
fac precizările necesare vis-a-vis de această greşeală de tehnoredactare.
Dl Bera: Datorită încadrării diferite, sunt zone care permit înălţimi diferite.
Sunt zone care permit înălţimi maxime de P+20 nivele şi mansardă, alte zone în care se
permit clădiri cu maxim P+10 nivele, altele P+14. Sau altele în care nu se precizează
înălţimi. Din această cauză într-un aviz care avea precizată o zonă şi care din păcate era
greşită, în zona respectivă regimul maxim de înălţime este de P+14, iar în zona în care
încadrarea este făcută bine are înălţimea neprecizată.
Dl Tulugea: Nemaifiind 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.
Cu aceasta eu vă mulţumesc pentru participare şi pentru cele 3 luni în care am
colaborat şi ne vedem luna viitoare într-o şedinţă ordinară.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR,

Danil Tulugea

Gheorghe Floricică
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