al şedinŃei ordinare din data de 27.10.2011

Dl Secretar face prezenŃa: Deci până la acestă oră sunt lipsă dl AngliŃoiu,
dl Bâldea, Gheorghe Eugen, Neacşu Ioana Mihaela, Popescu Marius şi Stan Sorin
Cristian. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6. Din 27 consilieri în funcŃie, 21 prezenŃi.
La primul punct al ordinii de zi al şedinŃei de astăzi este aprobarea procesului
verbal al şedinŃei ordinare din data de 29.09.2011. Procesul verbal a fost semnat de
Preşedintele de ŞedinŃă şi de către secretar. Vi-l prezentăm şi vă rugăm să vă exprimaŃi
votul. Tehnicul număraŃi. D-lor consilieri se votează procesul verbal.
Serviciul Tehnic: 21.
Dl Secretar: Cu 21 de voturi procesul verbal al şedinŃei ordinare din 29
a-9-a a fost adoptat. În continuare dau cuvântul preşedintelui de şedinŃă care va conduce
lucrările acestei.....
Dl CuŃurescu: Bună ziua, doamnelor şi domnilor. Înainte de a începe
şedinŃa, doresc să urez, în numele Consiliului Local, La MulŃi Ani celor care poartă
numele de Dumitru, Dumitra şi alte diminutive, sau Titi.
Astăzi ne întâlnim în şedinŃă ordinară aferentă lunii octombrie, ea a fost
convocată prin dispoziŃia d-lui Primar nr. 5052 din data de 21.10.2011. Publicitatea i s-a
făcut în România Liberă, vineri 21 octombrie, iar proiectele care vor fi luate astăzi în
discuŃie au fost afişate către consultare la avizierul Primăriei Sector 6, la Biroul Unic
cât şi pe site-ul primăriei.
Înainte de a începe şedinŃa, doresc să dau cuvântul d-lui Primar pentru o
propunere referitor la ordinea de zi.
Dl Primar: Bună seara, la fel şi eu urez La MulŃi Ani tuturor celor care
sărbătoresc astăzi sfântul Dumitru. Executivul propune introducerea pe ordinea de zi,
documentaŃiile tehnico-economice privind reabilitarea termică a 114 blocuri. Înainte de
a începe, ca fiecare care doreşte să aducă argumentaŃii că sunt pro sau contra, nu cred că
trebuie să mai amintesc importanŃa acestui obiectiv. Dacă cumva nu veŃi fi de acord,
oricum voi cere să se organizeze o şedinŃă extraordinară zilele viitoare, săptămâna
viitoare şi atunci eu cred că pentru a scuti, eu ştiu, de a vă pune pe drumuri săptămâna
viitoare, propun introducerea acestor documentaŃii în speranŃa că veŃi vota, vă
mulŃumesc anticipat.
Dl CuŃurescu: Alte discuŃii referitor la ordinea de zi? Vă rog, d-le Dina.
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Dl Dina: MulŃumesc d-le preşedinte, bună ziua tuturor celor astăzi prezenŃi
aici.
IntervenŃia mea, stimaŃi colegi este pe procedură. Deci dl primar, din câte am
înŃeles din alocuŃiunea dumnealui, am înŃeles că doreşte să suplimentăm ordinea de zi
cu, aici n-am înŃeles, o hotărâre conŃinând 113 documentaŃii, sau 113 documentaŃii
fiecare în câte o hotărâre?
Dl Primar: 114.
Dl Dina: Scuze, 114 într-o singură hotărâre.
Dl Primar: Nu.
Dl Dina: Nu, 114 hotărâri cu 114 documentaŃii.
Dl Primar: Da.
Dl Dina: Da. În acestă situaŃie atunci vreau să mergem puŃin la prevederile
actelor normative în vigoare şi la regulamentul Consiliului Local, care lege şi care
regulament al Consiliului Local stipulează că în şedinŃă ordinară, legat de suplimentare,
sunt nişte probleme, iar una dintre ele cred că ar fi cea că nu există de la comisia de
specialitate, rapoartele în cauză. Comisia de specialitate s-a întrunit în şedinŃa convocată
de dl preşedinte AngliŃoiu săptămâna trecută joi şi nu am putut să avem aceste
documentaŃii. Din câte am înŃeles ele au venit chiar astăzi. Din punctul acesta de vedere
opinăm că nu este posibilă introducerea pe ordinea de zi pentru că nu întruneşte
condiŃiile cumulative spre a fi introduse pe ordinea de zi. Bănuiesc că Expuneri de
motive există, bănuiesc că există Rapoarte de specialitate, dar nu avem din partea
comisiei de specialitate a Consiliului Local, raportul de rigoare.
Dl Primar: Dacă-mi permiteŃi.
Dl Dina: Vă rog, mulŃumesc.
Dl Primar: Avizul comisiei se poate da în timpul şedinŃei. AveŃi perfectă
dreptate, nu există aviz, dar ia gândiŃi-vă dacă pierdem orice zi de acum încolo, pentru
că aşa... procedurile aici ne-au împins, ca şi timp, nu-i păcat ca aceşti cetăŃeni ai
sectorului 6 să piardă această anvelopare? Vă întreb aşa...
Dl Dina: PermiteŃi d-le preşedinte?
Dl CuŃurescu: Vă rog.
Dl Dina: Vă mulŃumesc. D-le primar, aşa este, noi aici suntem chemaŃi să
deliberăm, să luăm în seamă o serie întreagă de propuneri ale executivului sau propuneri
ale noastre ca şi consilieri, sau iniŃiative cetăŃeneşti, dar întotdeauna cred că bunul mers
al lucrurilor nu trebuie, sau interesul unor entităŃi, nu trebuie să primeze înaintea
legalităŃii. Ăsta este punctul nostru de vedere. Deci ok, suntem de acord, se fac, se vor
face, dar nu putem să fim şi...
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Dl Primar: Dacă avizul, noi ştim foarte bine aici şi nu trebuie să facem pe
Fecioara Maria sau eu ştiu, uşă de biserică. Orice procedură de genul ăsta a suportat un
aviz în timpul şedinŃei, nu cred că e ceva ilegal.
Dl Dina: Atunci propunerea constructivă este să întrerupem şedinŃa, să
întrunim comisia de buget, finanŃe şi când terminăm comisia de buget, finanŃe să
analizăm cele 114 documentaŃii, ne reîntrunim şi putem să continuăm şedinŃa într-un
perfect cadru de legalitate în ceea ce priveşte această propunere strictă de astăzi a dvs..
Dl Primar: E propunerea dvs., vă mulŃumesc. Mai are altcineva...
Dl CuŃuresu: Vă rog frumos, dacă mai sunt alte discuŃii. Vă rog nu pe
acelaşi subiect, dl Dina, dacă se poate.
Dl Dina: Pe ordinea de zi, dacă am terminat acest subiect.
Dl CuŃurescu: Am înŃeles.
Dl Dina: Legat de ordinea de zi, dar nu de acest lucru. Avem o propunere
în ceea ce priveşte „Întrebări, interpelări, diverse”, care noi propunem să le introducem
primele, înainte de toate celelalte dezbateri. De asemenea ca şi, hai să zic ordine firească
a lucrurilor, pe ordinea de zi, avem la punctul numărul 2, avem rectificarea de buget
care poate să dea o formă a bugetului, iar la punctul numărul 13 avem un proiect de
hotărâre privind modificarea împrumutului de la B.C.R. care, ipotetic vorbind, dacă nu
se aprobă, ce facem cu bugetul care buget deja include această modificare şi într-un fel
sau altul cred că ar trebui totuşi acest proiect de hotărâre privind modificarea
împrumutului de la B.C.R. să fie înainte de rectificarea de buget, da.
Dl CuŃurescu: Mai aveŃi şi altceva?
Dl Dina: Nu. MulŃumesc.
Dl CuŃurescu: Alte...vă rog.
Dl Primar: Asta-i corect.
Dl Moisă: D-le preşedinte, apropo de... referitor la propunerea, solicitarea
d-lui primar, aş vrea să propun să facem dacă înŃeleg că există acestă posibilitate, să
facem un singur...
Dl CuŃurescu: SpuneŃi, vă rog.
Dl Moisă: Da, păi nu, că îl interesează şi pe dl AngliŃoiu care este şeful
comisiei care trebuie să dea avizul în plen. Dacă putem să facem, forma, un singur
proiect de hotărâre cu anexă toate documentaŃiile, că asta înseamnă ca să se dea 100 de
avize aici şi eu cred că da, înŃeleg că s-a vorbit cu d-na city manager, că nu e nicio
problemă. Nu ştiu dacă dl Preda e aici, atunci ar fi vorba de un singur proiect de
3

hotărâre şi atunci dacă vă menŃineŃi propunerea să introduceŃi un singur proiect de
hotărâre care să aibă în anexă...
Dl Primar: AveŃi perfectă dreptate, câştigăm foarte mult timp, da.
Dl Moisă: La fiecare studiu, anexă sau da, are dreptate dl Darabont, fiecare
studiu cu o anexă, deci...anexele sunt aceste 100 de documentaŃii.
Dl CuŃurescu: Înainte de a supune la vot aceste propuneri, văd că s-a
înregistrat pentru câteva secunde în sală cu telefonul mobil, puteŃi să vă prezentaŃi?
Mădălina Tănase este numele meu.
Dl CuŃurescu: Vă rog, spuneŃi pe cine..., în nume propriu, reprezentaŃi o
instituŃie?
Mădălina Tănase: Nu, nu, e în nume propriu, am un proiect astăzi.
Dl CuŃurescu: Am înŃeles.
D-na Surulescu: SolicitaŃi consiliului dacă sunt de acord.
Dl CuŃurescu: Consiliul este de acord ca domnişoara să înregistreze în
continuare? Voturi pentru?
Dl Primar: Să înregistreze?
Dl CuŃurescu: Da, să înregistreze.
Dl Dina: Da, să înregistreze, e şedinŃa publică. Nu ştiu dacă nu avem nimic
de ascuns.
D-na Surulescu: Trebuie să supuneŃi consiliului dacă d-na poate lua
cuvântul în...
Dl Primar: Nu cuvântul, să înregistreze cu telefonul, asta vrea dânsa.
D-na Surulescu: Să înregistreze cu telefonul în şedinŃă.
Dl Primar: Da.
D-na Surulescu: E publică domne. Oricum e publică, poate să facă şi fără
voie.
Dl Tulugea: D-le preşedinte, oricum sunt 4 bărbaŃi simpatici în prezidiu
aşa că d-na poate să fotografieze pe oricare.
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Dl CuŃurescu: MulŃumim. Deci s-au făcut mai multe propuneri, cine este
de acord cu propunerea d-lui primar ca proiectele să fie introduse pe ordinea de zi la
punctul 14? Deci devenind punctul 15, îmi cer scuze, înainte de întrebări şi interpelări.
Dl Primar: Şi vezi şi cu un singur proiect.
Dl CuŃurescu: Bine atunci cine este de acord cu propunerea ca toate
documentaŃiile tehnico-economice să fie într-un singur proiect ca şi anexă, într-o
singură anexă. Voturi pentru?
Dl Moisă: Nu toate, o singură anexă.
Dl CuŃurescu: MulŃumesc. O singură hotărâre cu 100 de anexe.
Dl Primar: Da, da. 114.
Dl CuŃurescu: 114 anexe. Voturi pentru?
Dl Dina: Deci am făcut atâta, încă nu l-am inclus pe ordinea de zi prin
votul ăsta, da?
Dl Anton: Nu, nu, doar să fie...
Dl Dina: Atâta, bine, facem.
D-na Andrei: Dar nu-l introducem, nu, bravo.
Dl Dina: Un vot diferit, de aia am cerut clarificări.
Dl CuŃurescu: Împotrivă, abŃineri? În unanimitate.
D-na Surulescu: Să ni-l trimită şi nouă pe e-mail mâine, cu rugămintea.
Dl CuŃurescu: Bun. Introducerea acestuia la propunerea d-lui primar, ca
acest proiect să fie introdus pe ordinea de zi la punctul 15 înainte de „întrebări şi
interpelări”. Voturi pentru?
Serviciul Tehnic: 18.
Dl CuŃurescu: AbŃineri?
Serviciul Tehnic: 5.
Dl CuŃurescu: Împotrivă? A mai fost o propunere de-a d-lui Dina ca
punctul 15 să devină punctul 2 dacă am înŃeles corect.
Dl Tulugea: 13, 13.
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Dl CuŃurescu: Cu „întrebări şi interpelări”, să fie punctul 2, nu?
Dl Dina: Înainte de orice dezbatere, da.
Dl CuŃurescu: Voturi pentru? Deci repet, punctul 15 „întrebări şi
interpelări” să devină punctul 2. Voturi pentru?
Serviciul Tehnic: 22.
Dl Flămânzeanu: Dl Dina, nu votaŃi?
Dl Dina: La ce, la asta cu...
D-na Surulescu: La propunerea dvs..
Dl Dina: Am mai ridicat o dată mâna.
Dl CuŃurescu: AbŃineri? Împotrivă? 1 abŃinere. Deci punctul 15 „întrebări
şi interpelări” va fi punctul nr. 2 şi mai era o propunere ca punctul 13 să ajungă înaintea
proiectului de rectificare a bugetului ceea ce înseamnă că ar deveni nr. 3. Voturi
pentru? AbŃineri? Nu sunt. Împotrivă? Câte voturi pentru au fost?
Serviciul Tehnic: Unanimitate.
Dl CuŃurescu: În unanimitate, bun. Proiectul ordinii de zi cu modificările
care tocmai s-au votat. Cine este pentru?
Serviciul Tehnic: Unanimitate.
Dl CuŃurescu: AbŃineri?
Serviciul Tehnic: Nu.
Dl CuŃurescu: În unanimitate proiectul ordinii de zi a fost votat. Trecem la
proiectul numărul 2 „întrebări şi interpelări”. Cine doreşte să ia cuvântul?
Dl Dina: Dacă sunt eu primul, imediat să scot hârtiuŃele dacă nu mai e
nimeni.
D-na Surulescu: Mai întrebaŃi o dată d-le preşedinte, poate nu s-a auzit.
Dl Dina: Ba da, eu am zis că da, dar nu aveam la îndemână.
D-na Surulescu: Nu era pregătit.
Dl Dina: Mă aşteptam de obicei că întâietate avea dl Popescu, colegul
nostru de la PRM, dar...
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Dl CuŃurescu: HaideŃi vă rog că trece timpul.
Dl Dina: Gata, eu sunt gata, da, da, da.
Dl Flămânzeanu: Întâi interpelări sau întâi întrebări?
Dl Dina: Întrebări, interpelări, diverse, da. D-le primar, acum un an, chiar
pe 27 ale aceleiaşi luni ca şi anul acesta Consiliul Local a adoptat o hotărâre care se
referea la aprobarea unui model de contract de voluntariat. Întrebarea pe care aş dori să
v-o adresez se referă la aceste contracte de voluntariat să ne spuneŃi şi nouă dacă în
acest an de zile că azi e fix un an de când am adoptat hotărârea, avem astfel de contracte
de voluntariat şi dacă avem astfel de contracte de voluntariat, la ce activităŃi se referă.
Dl Primar: În cadrul Primăriei vă referiŃi sau...
Dl Dina: Contract, noi am aprobat un model de voluntariat care e unanim
valabil şi pentru Primărie şi pentru D.G.A.S.P.C. şi pentru PieŃe, dar dacă dvs. puteŃi să
ne spuneŃi strict de Primărie atunci.
Dl Primar: VreŃi să vă dau nume?
Dl Dina: Nu, nu, nu, mă interesează dacă am făcut astfel de contracte, am
făcut unul, am făcut două...
Dl Primar: Da, am făcut.
Dl Dina: Şi ce activităŃi suplinesc, că ele trebuie să se muleze pe
activităŃile primăriei ce pot fi suplinite prin voluntari, persoane care pot sa aducă aport
calitativ, cantitativ, să ajute primăria. Câte contracte am încheiat şi ce, care este scopul
lor, adică ce domenii acoperă?
Dl Primar: Sunt, parcă trei contracte, dacă-mi aduc aminte. Trei
contracte? Cine mă poate ajuta, de la...la D.G.A.S.P.C. sunt, dar noi vorbim de primărie
acum. Dl łambrea, e aici? ChemaŃi-l pe dl łambrea. După câte ştiu eu sunt trei
contracte în primărie.
Dl Dina: Am înŃeles. Gata am înŃeles.
Dl Primar: În primărie, după câte îmi aduc aminte.
Dl Dina: Da.
Dl Primar: Şi la D.G.A.S.P.C....
Dl Lăcătuş: Sunt foarte multe contracte la direcŃie, sunt ...
Dl Primar: Dl Lăcătuş.
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Dl Dina: definiŃie ......... voluntariat
Dl Lăcătuş: Sunt foarte multe contracte de voluntariat pe toată aria de
desfăşurare a activităŃilor direcŃiilor de asistenŃă socială, cred că sunt de ordinul sutelor,
cu siguranŃă. S-a suplinit cumva activitatea renumerată prin activitatea de voluntariat,
D.G.A.S.P.C. – ul face parte totuşi din structura Primăriei, eu am considerat că suntem
pe aceeaşi structură.
Dl Dina: Am înŃeles. Atunci, dacă îmi permiteŃi, în acest context, legat de
contracte de voluntariat. Există pe fluxurile de presă că, o ştire preluată, cu citate, din
executivul Primăriei, care spun că s-au încheiat 50 de contracte de voluntariat de
curând, cu pensionari care au semnat contracte de voluntariat, aici în această sală, 50 de
persoane care au semnat ...
Dl Primar: V-aŃi referit strict la Primărie, ce înseamnă activitatea
Primăriei.
Dl Dina: Am întrebat, Primărie şi contracte de voluntariat. Adică, acele
contracte pe care le-am amintit, îmbracă altă formă? Nu este vorba de acest model de
contract pe care l-am ....
Dl Primar: Nu. În niciun caz.
Dl Dina: Păi, atunci voluntariatul acesta, care l-a relatat mass-media, la ce
se referă? Şi contractele ...
Dl Primar: La o comunicare mai strânsă cu cetăŃeanul sau cu viitorii
cetăŃeni care doresc să facă acest lucru.
Dl Dina: Adică, dumnealor, cele 50 de contracte, nu sunt de genul celor pe
care le-am aprobat noi în consiliu, care vin să suplinească, să zicem, stim că atunci neaŃi explicat deficienŃa de personal, ştiŃi, nu avem voie să angajăm, am mai dat afară ...
Deci, ele sunt de altă natură decât cele care să Ńină de activitate pur profesională ...
Dl Primar: Exact.
Dl Dina: Am înŃeles. Vă mulŃumesc, legat de acest obiect.
Cea de a doua întrebare se referă la spital. ŞtiŃi, am avut o hotărâre de consiliu
local care a aprobat o documentaŃie tehnico-economică la nivel de studiu de
prefezabilitate. Şi la vremea respectivă am spus că aşteptăm şi studiul de fezabilitate
care să vină să corecteze o serie întreagă de probleme, care noi le-am sesizat atunci, dvs.
aŃi zis că la momentul elaborării o să le transmiteŃi proiectanŃilor aceste lucruri şi să
vedem cum văd şi ei acele propuneri pe care le-am făcut şi noi, pentru că în buget văd
că avem trecut în continuare, de fapt de lunile trecute, avem alte documentaŃii decât
studiul de fezabilitate, avem proiect tehnic la spital, dar nu avem fezabilitate.
Dl Primar: HaideŃi ca să ...
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Dl Dina: Vă rog.
Dl Primar: Dacă aŃi fi studiat mai atent, este vorba de transformarea
Centrului Social „Sfântul Nectarie” într-un spital social. Pentru spitalul la care vroiam,
şi ştiŃi bine, să-l construim ...
Dl Dina: Eu la acela m-am referit, la ăla mare.
Dl Primar: Nu. Acela, noi nu putem să începem un studiu de fezabilitate
sau un P.T. decât atunci când aveam şi partenerul, cel care venea cu soluŃia financiară.
Pentru că, numai în cazul acela puteam să spunem nişte, domne, consiliul local a fixat,
şi Primarul dacă vreŃi, un obiectiv care trebuie să refere către un anumit fel de, eu ştiu,
pătură socială sau anumite boli care trebuiesc tratate, care sunt mai des întâlnite în
Sectorul 6, în Bucureşti în speŃă.... Deci nu am ajuns acolo.
Dl Dina: Atunci, tind să cred că, deci eu ce am văzut în buget, pe lista de
investiŃii e la Primărie şi scrie studiu de fezabilitate spital. Iar eu când am văzut, pardon,
proiect tehnic spital, nu are în continuare o chestie care să spună: nu e la D.G.A.S.P.C
să zică „Sfântul Nectarie” sau altă unitate.
Dl Primar: Nu.
Dl Dina: Deci, atunci poate e cazul să corectăm, când o să ajungem la
buget, la lista de investiŃii, la Primărie, la poziŃia care spune spital, atunci să facem o
completare că obiectivul de investiŃii trebuie definit cât de bine se poate, adică: dacă e
spital „Sfântul Nectarie” atunci prevedem „Sfântul Nectarie”, dacă e spitalul ăla mare,
lăsăm spital că noi generic aşa am aprobat, un spital în Sectorul 6.
Dl Primar: Aşa este. Corect.
Dl Dina: Deci atunci rămâne spitalul mare sau e? E spitalul mare?
Dl Primar: Absolut.
Dl Dina: Atunci e spitalul mare. Că la vremea respectivă, de asta vă zic,
dvs. aŃi solicitat să mergem mai departe că există discuŃii şi vreŃi să avansaŃi repede.
Dl Primar: Am vrut să creez...
Dl Dina: De aia am întrebat că nu a venit S.F. şi atunci ... premisa
discuŃiilor iniŃiale.
Dl Primar: Am vrut să creez, eu ştiu, premisa unor discuŃii cu posibili
finanŃatori.
Dl Dina: Am înŃeles. O altă întrebare, dl Primar.
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Dl Primar: Şi oricare vine cu un finanŃator este bine primit, să ştiŃi, nici o
problemă.
Dl Dina: Da, am înŃeles. MulŃumesc de răspuns. D-le Primar, următoarea
întrebare se referă la investiŃia pe care am făcut-o, aŃi făcut-o dvs. aici la Primărie, s-a
făcut o amenajare, ceea ce ne bucură pe noi cel mai mult este sporirea capacităŃii de
parcare, am văzut că avem o mulŃime de locuri de parcare în spate. Dacă puteŃi să ne
spuneŃi şi nouă referitor la aceste locuri de parcare, dacă sunt asigurate sau dacă sunt
definite, câte sunt pentru angajaŃi, câte sunt pentru vizitatori sau accesul este liber. Am
înŃeles că totuşi nu intră oricine în parcare.
Dl Primar: Deocamdată nu am avut o suprasolicitare şi n-am creat aşa
ceva. Deci, oricare ...
Dl Dina: În momentul când ne vom lovi, o să asigurăm un acces ...
Dl Primar: Până acum toŃi cei care au venit, am şi urmărit acest aspect
într-adevăr, deci dacă aveam o situaŃie de genul de dinainte, în urma creării mai multor
locuri de parcare ajungeam şi aici.
Dl Dina: Adică încă n-am ajuns la o situaŃie concurenŃială cu locurile de
parcare.
Dl Primar: Nu, nu. Şi atunci nu este cazul.
Dl Dina: Am înŃeles. Mai aveam o întrebare, aici o să solicităm sprijin de
specialitate şi din partea A.D.P.D.U. Sector 6, dacă nu mă înşel, în primăvară spre
sfârşitul ei, începutul verii, am adresat o întrebare legat de scuarul de pe Iuliu Maniu,
începând de la Palatul Cotroceni şi mergând până la intersecŃia la Cora. Şi acolo am
întrebat, domne, se produce o supraînălŃare a scuarului prin borduri şi toate celelalte,
lucruri, dl Ambrozie a spus atunci că nu ştie că nu are habar cine face această lucrare,
înŃelegând din aceasta că nu este de la noi. La vremea respectivă a spus, domne, nu ştiu,
n-am cunoştinŃă să facem noi această lucrare.
Dl Primar: Nu cred. Pentru asta dl Ambrozie a primit şi un avertisment,
nu-i normal ca un director de la A.D.P. să vă spună că nu ştie.
Dl Dina: Deci, până la urmă este a noastră.
Dl Primar: BineînŃeles.
Dl Dina: Pentru că am constatat de ceva timp că au apărut plăcuŃe cu
Primăria Sector 6, cu A.D.P., cu toate celelalte. Şi atunci, vreau să întreb, deci lucrările
au fost făcute ale noastre, integralitate ale noastre?
Dl Primar: Da.
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Dl Dina: Vă mulŃumesc. Da. Iar celelalte le vom trata la dezbaterile pe
proiecte, vă mulŃumesc.
Dl Primar: Vă mulŃumesc şi eu.
Dl CuŃurescu: Altcineva, d-na consilier Petrescu.
D-na Petrescu: MulŃumesc. Nu vreau decât să completez răspunsul d-lui
Director de la direcŃie şi anume, în calitate de preşedinte a Crucii Roşii Sector 6, avem
şi noi contracte de voluntariat cu direcŃia, respectiv cu Primăria Sectorului 6, activitate
care se regăseşte în plan social extrem, extrem de interesant. MulŃumesc frumos.
Dl CuŃurescu: Vă mulŃumim şi noi. Altcineva, dl Popescu.
Dl Primar: O întrebare, mă scuzaŃi. Numai puŃin dl Popescu. Cine se
ocupă de Crucea Roşie? Cine este nominalizat? Ca persoană.
D-na Petrescu: Domnul director, domnul director, în momentul acesta îmi
scapă numele, dar ...
Dl Primar: V-aş ruga să îmi spuneŃi şi dacă un număr, un contact, aş vrea
să am cu dânsul.
D-na Petrescu: Radu Licaci.
Dl Primar: Aş vrea săptămâna viitoare, dacă se poate, să iau legătura cu
el.
D-na Petrescu: Sigur, sigur că da.
Dl Primar: MulŃumesc.
Dl CuŃurescu: Vă rog, d-le consilier.
Dl Popescu Adrian: Ar fi multe probleme dar, pentru că ordinea de zi, am
înŃeles, că se prelungeşte, am să mă rezum la patru puncte.
Primul, se leagă de faptul că, trecând pe la Liceul Mircea Eliade am văzut că se
construieşte un gard în care se împrejmuieşte suprafaŃa liceului. Numai că, mi se pare ca
acel gard nu împrejmuieşte toată suprafaŃa, şi o parte din suprafaŃă. Pentru că, dau aşa
câteva date, începând din 2010, sunt mai mult, da am scos din nişte hotărâri de consiliu
local – 02.07.2010, 23.08.2010, 08.11.2010, 08.12.2010, 08.02.2011 în care am ridicat
problema acestui teren de la Mircea Eliade, solicitând intabularea, cadastru şi titlul de
proprietate. Am arătat odată că pe acest teren, am eu un document, eu am un document,
în care spune că pe 31 iulie 1996, S.C. Semănătoarea S.A. a încheiat un contract cu
I.S.M.B.-ul şi un protocol în care predă suprafaŃa de 42 700 m.p., o predă liceului, deci
documentul este la mine. Zicea dl Demirel că nu, de unde, ce se întâmplă aici. După
aceea, am eu tot un document, în care fostul director Mateescu Gabriel în data de
08.04.1997 cedează suprafaŃa de 3 015 m.p. din terenul liceului pentru Casa Corpului
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Didactic. Şi mai sunt o grămadă de documente în care spre exemplu: între restaurantul
Valiti şi Casa Corpului Didactic este o suprafaŃă de 7500 m.p. care la fel, asta nu este
împrejmuită, cine ştie cine vrea să intre acolo, şi tot aşa în care am specificat că, asta în
2011, în care am specificat că SEMA Business S.R.L. care nu mai este Sema Parc cum
era înainte, plăteşte la Taxe şi Impozite un impozit de 24 868 de Euro pe jumătate din
suprafaŃă de 32 647. Şi tot vreau să ştiu, domne, al cui este terenul acesta domne?
Pentru că documentul este, că este la Mircea Eliade, ăştia Sema Parc plătesc nişte taxe şi
impozite pe un teren pe care nu-l au, noi facem nişte investiŃii pe acel teren, care să
vedem ce se întâmplă, plus că mai rămâne un teren de vreo 7500 de m.p. în afara acestei
suprafeŃe. Ceea ce vă rog este, pe dl Demirel, că dânsul am înŃeles că s-a ocupat cu
această problemă şi mi-a spus că, eu pot să-i dau şi documentele, n-am vrut să le dau,
dar acum o să le fac o copie să le-o dau, documente care arată tot ce se întâmplă aici cu
aceste suprafeŃe. Deci, eu am acasă documentele astea în care, repet, pe 31 iulie 1996
Semănătoarea predă I.S.M.B.-ului 42 700 m.p., dacă nu-l aveŃi vi-l dau eu, vă fac eu o
copie. Deci, vă rog, ca să ... pentru că este păcat de investiŃia care se face în acel liceu.
A, că am mai propus şi altă dată, ca liceul să fie liceu sportiv „Berceanu” iar o altă
chestie, deci sunt nişte chestii care nu le fac ... şi le fac pentru că sunt consilier şi
răspund de acel liceu şi mă interesează ce se întâmplă cu acest liceu. Ceea ce vă rog
este, ar fi bine să grăbim să vedem ce se întâmpă cu aceste terenuri, că s-ar putea să
apară cineva să spună: bine că aŃi construit, bine că aŃi făcut investiŃii, ne pare rău sunt
ale dvs., din acest moment poate daŃi dvs. nişte bani chirie ca să le folosiŃi că toate sunt
pe terenul nostru. Şi ca să nu mai zic că tot aşa am un document în care, toată lumea ştie
că, în anul 2001 I.S.M.B.-ul a băgat vreo 200 de mii de Euro, în 2001, ca să consolideze
Mircea Eliade şi vedeŃi cum arată, prin Banca Mondială. Deci, nişte bani care ... nu mai
comentăm, deci vă rog frumos să vedem ce facem cu acest teren pentru că, să scăpăm de
nişte griji.
A doua problemă, tot am zis, pe bulevardul Timişoara nr. 27-29, asta pe
10.06.2009, deci din 2009, tot spun, că este un spaŃiu, care stau toŃi vagabonzi acolo şi-a
făcut nişte locuinŃe de vară, acum o să-şi facă şi de iarnă, 27-29 unde spaŃiul a fost
atribuit FundaŃiei Orizont 21, care atunci, când era la FundaŃie era domnul deputat
Iliescu Valentin, acuma am înŃeles că e reprezentantul Guvernului la Parlament. Şi care
stă spaŃiul ăla e gol, a şi golit cum era şi stă, şi am zis: hai domne să-l preia
D.G.A.S.P.C.-ul, să facă, mai ales că i-a expirat şi contractul, v-am arătat şi contractul
de închiriere cu FundaŃia Orizont 21 care a expirat, domne. Deci, ăla este expirat, nu s-a
făcut nici un demers ca să se intre în posesia acelui spaŃiu care este super bun, super
central, să facem o cantină socială acolo.
A treia chestie, pentru că ştiŃi se discută pe la garduri, pe la colŃuri, pe la nu ştiu
unde, şi vreau să ştiu şi eu ca să nu mai fie discuŃii din astea, hai să discutăm pe faŃă.
Vreau să-mi spuneŃi şi mie D.G.A.S.P.C.-ul, nu ştiu cine de acolo, că se zice că o
delegaŃie, o echipă, o ceva de acolo a fost în Statele Unite ale Americii, vreau să ... dacă
a fost, poate e bârfă, poate nu este, dacă a fost să ni se spună pe ce perioadă, cine a fost,
câŃi au fost?
Dl Primar: Asta este ultima.
Dl Popescu Adrian: Nu. Mai e una. CâŃi au fost? Cât a costat? Şi cine a
suportat toată chestia asta?
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Şi ultima, o fundaŃie care este patronată de arhiepiscopia Bucureştiului, preot
consilier Iordache IonuŃ a făcut pe data de 20.09.2011 o solicitare pentru o amărâtă de,
zic eu o amărâtă pentru unii este mai mult, 500 de milioane pentru cantina socială Casa
Barnabas, a depus şi dosarul, este un proiect „Bucuria ajutorului” şi a zis, domne: hai să
încercăm să sprijinim acest proiect. Nici până acum nu i s-a răspuns, nu i s-a spus,
domne, se poate, nu se poate, facem, nu facem şi este păcat de ... că sunt ... cu vremurile
astea foarte bune, din ce în ce mai mulŃi oameni care poate să profite de aceste ajutoare
sociale şi de această cantină socială. Vă mulŃumesc.
Dl Lăcătuş: O să vă răspund aşa ...
Dl Primar: Nu. Dacă îmi permiteŃi, la un singur ...v-aş răspunde eu,
Orizont 21, la Afi, este dat cuiva.
Dl Popescu Adrian: Dacă îmi faceŃi mie o adresă, mă duc eu şi .....
Dl Primar: Dar chiar vă rog. Acolo este un spaŃiu într-adevăr generos şi ...
Dl Marius Lăcătuş: Este în litigiu spaŃiul, l-aş fi dorit cu drag să fac acolo
o cantină, este o discuŃie pe care o purtăm de vreo 3 luni de zile în fiecare şedinŃă de
consiliu, până când Afi nu ...
Dl Primar: La A.F.I. figurează că este dat.
Dl Lăcătuş: Exact. Dar până, şi chiar dacă n-ar fi fost dat, până ... domnul
consilier şi toŃi domnii consilieri de aici sunt martori că a mai fost discuŃia odată iar
domnul consilier a insistat ca noi în frunte cu dvs. să intrăm ...
Dl Primar: Domnul director, numai puŃin, mă scuzaŃi, dânsul vrea să
facem ceva cu acel spaŃiu şi are dreptate.
Dl Lăcătuş: Cu siguranŃă, dar nu putem să săvârşim o ilegalitate să
spargem uşa până când Afi nu ne predă.
Dl Popescu Adrian: Domnul Director, uşa este deschisă, deci nu trebuie
să bateŃi la ea, intră cine vrea şi cine nu vrea, mie mi-a spus: daŃi-mi o hârtie, mă asigur
eu şi intru eu în ilegalitate, mă duc eu la Afi şi obŃin acest .... mă duc eu la domnul
Oprescu, faceŃi dvs. o hârtie în care solicitaŃi spaŃiul ăla. Şi dacă vi-l dă bine, dacă nu,
nu.
Dl CuŃurescu: Domnul consilier Popescu. Am o rugăminte.
Dl Popescu Adrian: Mă scuzaŃi.
Dl CuŃurescu: Nu faceŃi dialog.
Dl Popescu Adrian: Păi nu, eu răspund la ...
13

Dl CuŃurescu: ÎntâlniŃi-vă la instituŃia dânsului şi discutaŃi, v-aŃi spus
problema şi ...
Dl Lăcătuş: Acum referitor la ... mai sunt încă două întrebări, referitor la
acea cantină vom încerca în măsura în care ne permite bugetul să îi ajutăm prin proiecte,
consiliul local, să vedem exact ce putem să facem pentru ei.
Referitor la cea de a doua întrebare cu plecarea în Statele Unite, o să vă
povestesc cum a fost, pe banii mei, domnul consilier Popescu, pe banii mei am fost
acolo, nu pe banii direcŃiei şi fiind pe banii mei probabil că am cheltuit între 1000 şi
3000 de dolari, dacă vroiaŃi să ştiŃi.
Dl CuŃurescu: Vă mulŃumesc frumos, dl Bâldea.
Dl Popescu Adrian: Vă mulŃumesc pentru răspunsul, dar să ştiŃi că nu a
fost cu tendinŃă…
Dl Primar: Este bine să facă precizarea.
Dl Popescu Adrian: Nu, dar să ... vă rog să mă credeŃi că n-a fost cu nici o
tendinŃă, a fost ca idee să nu mai apară nişte discuŃii. Vă mulŃumesc.
Dl Primar: Corect.
Dl CuŃurescu: Vă rog dl Bâldea.
Dl Bâldea: Vă mulŃumesc, dl preşedinte de şedinŃă. Eu am un of mai
vechi, un of mai vechi, este a treia oară când ridic problema în consiliu şi aş fi renunŃat
definitiv, dar ştim cu toŃii că, săptămâna trecută în cadrul sectorului a avut loc un
accident regretabil, un copil de grădiniŃă şi cred că toată lumea dorim să se facă cât mai
repede bine şi să nu se mai întâmple aşa ceva. InformaŃia în prima fază a fost că: un
copil în vârstă de 3, 4 ani a căzut de pe topogan. Şi atunci mi-am adus aminte de câte ori
am ridicat eu problema, în şedinŃele de consiliu, cu jocurile de copii de la Moghioroş.
Eu începând de ieri ...
Dl Primar: Nu a căzut pe topogan
Dl Bâldea: Imediat, dl Primar. Nu. InformaŃia în primă fază la televiziune
a apărut că: copilul a căzut de pe topogan, asta am spus. A, da! nu m-aŃi urmărit.
Nu mai mă duc în parc la Moghioroş, mă duc la Crângaşi, fiindcă este cu totul şi
cu totul altceva, dar nu renunŃ la idee. Repet, şi v-am spus pentru ultima dată mă adresez
dvs. în calitate de consilier, pe urmă o să mă adresez în calitate de cetăŃean al Sectorului
6. Este imposibil să acceptăm atâta indolenŃă, ca să nu folosesc cuvinte mai dure, din
partea celor care răspund şi iau bani ca să administreze şi să se ocupe de jocurile alea, şi
să asistăm cum Doamne fereşte, Doamne fereşte, am copil mic şi nu vreau să se
întâmple nici la duşmanilor mei, să cadă unul în cap de pe puntea aia, la care sunt sforile
alea rupte de trei ani de zile. Deci, de trei ani de zile sunt, bun, nu sunt bani să se repare,
nici o problemă, închideŃi-le domne. TrageŃi acolo o bandă din aia, e închis pentru
renovare şi nu îi mai lăsaŃi acolo. Că dacă se întâmplă ceva nu ştim pe unde să scoatem
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cămaşa, ca să nu vă povestesc, că stând acolo şi Ńinând de fiecare treaptă din aia când
calcă copilul, bunici, tătici, tatai ş.a.m.d.. Domne, dar chiar nu sunt în stare ăştia să lege
o sfoară acolo. Am terminat şi vă promit că în viaŃa mea nu mai ridic acest subiect.
Dl Primar: Dl Bâldea, absolut toate proiectele care au fost trecute prin
consiliul local şi urmând ca licitaŃiile să urmeze procedurile obligatorii, au fost blocate
destul de, să zic aşa într-un mod nu prea corect şi chiar murdar aş spune. Deci, ceea ce
rezolvăm noi în Sectorul 6 într-un an de zile, alŃii rezolvă în două luni sau în trei luni.
Din cauza aceasta s-a întârziat atât de mult, absolut toate lucrările, noi suntem blocaŃi,
ba pe la C.N.S.C., ba pe la Curtea de Apel, e bine să vă fac o informare aşa, ca să ştiŃi.
Deci, cineva aici vrea să blocheze lucrurile, ok! Dacă aşa vede, dar la un moment dat va
trebui să se ştie lucrurile acestea şi la un moment dat va veni şi timpul să spun şi
numele, cine face treaba asta. Deci, tot ce avizaŃi dvs. aici, urmând ca noi să facem să
trecem prin proceduri, prin licitaŃii, ş.a.m.d. Undeva se blochează, n-au cum să mă
blocheze total, dar pierdem foarte mult timp. Am pierdut foarte mult timp şi de aceea
am ajuns ca anumite, inclusiv Parcul Drumul Taberei, să fie atât de târziu început. Şi
asta vă spun la modul cel mai serios, nu mi-aş fi permit să vă spun la microfon în cadrul
unei şedinŃe de consiliu local acest lucru dacă nu era adevărat. Sper că mă înŃelegeŃi. Vă
mulŃumesc.
Dl Bâldea: Şi eu vă mulŃumesc.
Dl CuŃurescu: Alte întrebări sau interpelări? Vă rog d-na Neacşu.
D-na Neacşu: Bună seara. O să vorbesc eu în numele grupului. Domnule
Primar, avem o rugăminte. ŞtiŃi, cu siguranŃă, că a avut loc un alt eveniment nefericit
zilele precedente, este vorba de blocul A8 din Strada Chilia Veche, a căzut o bucată din
bloc, a fost uşor mediatizat această întâmplare. Mărturisesc că nu am avut timpul
necesar pentru a mă interesa la DirecŃia de InvestiŃii, în ce situaŃie se află acest bloc visa-vis de procesul de reabilitare termică. Însă, fiindcă ne-a fost adusă de către
administratorul blocului, către grupul nostru o solicitare, v-am ruga să analizaŃi şi să
transmiteŃi DirecŃiei de InvestiŃii dacă este posibil ca şi acest bloc să fie prins în lista
blocurilor ce urmează a fi reabilitate, având în vedere incidentul care din fericire nu s-a
soldat cu victime. Şi acum vreau să ....
Dl Primar: ŞtiŃi foarte bine ...
D-na Neacşu: Ştiu. Ştiu ce vreŃi să-mi spuneŃi ...
Dl Primar: DorinŃa mea este ca să fac toate blocurile din Sectorul 6.
D-na Neacşu: Vă rog să analizaŃi dacă este ...
Dl Primar: Dar depinde şi de dânşii, depinde şi de dânşii dacă îşi
întocmesc corect dosarul, aceasta este prima fază, ...
D-na Neacşu: Da. Eu ştiu pentru că doamna administrator mi-a ...
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Dl Primar: ŞtiŃi, că mulŃi nu şi-au putut face adunarea aceea generală a
lor. Păi, ce să le fac eu adunarea generală! Sunt mulŃi dintre ei.
D-na Neacşu: Nu, nu. Eu din câte ştiu dânşii nu au depus iniŃial acte
pentru reabilitare, însă situaŃia intervenită acum recent necesită o intervenŃie, care la
momentul iniŃial ...
Dl Primar: ŞtiŃi că, conform legii ar trebui să-i amendăm!
D-na Neacşu: Eu ...
Dl Primar: practic faŃada este obligaŃia tuturor asociaŃiilor de proprietari ...
D-na Neacşu: Da. Deci, eu vă rog să analizaŃi dacă se poate să fie ajutaŃi ...
Dl Primar: Dar ştiŃi despre treaba asta, nu? Conform legilor în vigoare,
acum, Primăria ar trebui să amendeze cei care nu-şi repară faŃada.
D-na Neacşu: Da, eu zic, sunt ...
Dl Primar: Noi, nu numai că, nu îi amendăm, i-am şi ajutat atunci, am
trimis utilaje, le-am curăŃat, mă rog, nu i-am lăsat.
D-na Neacşu: Dânşii şi-au manifestat interesul de a fi prinşi şi dânşii pe
lista blocurilor care urmeză,
Dl Primar: Ok. Dar trebuie să prezinte nişte acte.
D-na Neacşu: .......dar nu au dosar depus iniŃial atunci când s-a făcut. Şi nu
sunt, din câte ştiu eu, incluşi în lista celor 300 de blocuri pe care noi am aprobat-o. Dacă
dvs. consideraŃi că există şi resurse financiare, că despre asta vorbim, ca să fie şi ei
incluşi ...
Dl Primar: Dacă se grăbesc vor fi prinşi în următoarea listă. Dar depinde
de ei.
D-na Neacşu: Da, o să le comunicăm să facă dosar, deci. MulŃumesc.
Dl Primar: Să vină, dacă se poate, luni. Să vină la Primărie.
Dl CuŃurescu: Mai sunt alte întrebări sau interpelări? Dl Manuel
Avramescu.
Dl Avramescu: MulŃumesc. O primă întrebare, e referitoare la situaŃia de
Liceul Petru Poni, cu acel cămin care este ocupat în continuare abuziv, pot spune, de
aproximativ 100 de familii. Am mai ridicat problema, am propus ca rezolvare
introducerea pe lista de investiŃii a unei construcŃii de la zero în care să fie mutaŃi în
sistem social cei de acolo, pentru ca acel cămin să se reîntoarcă la liceu. Răspuns a fost
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că nu există resurse financiare, văd că astăzi pe ordinea de zi la rectificarea bugetară
avem o suplimentare de buget la D.G.A.S.P.C., doar din fonduri proprii, pe lista
obiectivelor de investiŃii, de peste 3 milioane de lei. Suplimentarea totală la
D.G.A.S.P.C. este de peste 22 de milioane de lei, asta numai faŃă de 30.08, ultima dată
când am făcut rectificare bugetară. Doar de pe lista de investiŃii, din resurse proprii...
Dl CuŃurescu: Când ajungem la rectificare, vă rog frumos.
Dl Avramescu: Nu, e vorba de resurse financiare. Deci, această
suplimentare de buget, de peste 3 milioane de lei, este echivalent cu aproximativ a 30 de
garsoniere cumpărate de pe piaŃa liberă. Deci, e clar că există resursele financiare pentru
aşa ceva. Aş dori din partea Executivului un răspuns scris, ca să nu fie făcut în grabă,
referitor la situaŃia de la Petru Poni. Mergem cu status quo în continuare, fără termen,
intervenim şi evacuăm căminul de acolo şi-l redăm liceului sau facem o investiŃie, aşa
cum s-au găsit resurse pentru suplimentarea bugetului de investiŃii la D.G.A.S.P.C. din
fonduri proprii, nu din alte surse, şi construim o cădire în care îi mutăm, le dăm buletine
de Sector 6 şi redăm acel obiectiv, îl redăm Liceului Petru Poni.
A doua întrebare, este referitoare la Centrul Cultural, direcŃie aflată în subordinea
Primăriei. Acum câteva luni de zile am cerut un raport de activitate, nu a venit un raport
de activitate. Revin cu această solicitare, un raport de activitate pe ultimul an în care să
prezinte consiliului local, ce activităŃi au făcut, ce buget au cheltuit şi care sunt
rezultatele activităŃilor pe care le-au întreprins. Nu sunt singurul care am cerut aşa ceva,
referitor la activitatea Centrului Cultural.
Al treilea punct şi ultimul, în ultima şedinŃă de consiliu am venit cu o sesizare,
din partea unor cetăŃeni, referitoare la problemele sociale, apărute în anumite cazuri, de
programul de reabilitare termică. ŞtiŃi că ceea ce acoperă cetăŃenii, ca şi costuri la
programul de reabilitare termică, este plătit de fiecare în parte, de fiecare apartament, pe
o perioadă de timp. Unii, în aceste condiŃii, sunt deja întinşi la maxim cu banii, mă refer
în special la pensionari, cu pensii mici, care suportă de ceva timp o pensie mai mică,
suportă o creştere de preŃuri, suportă creşteri de preŃuri la energie şi în acest moment vor
suporta şi un cost lunar ...
Dl Primar: Dl Avramescu, nu vreŃi să discutăm probleme de sectorul 6
Dl Avramescu: Aşteptam un răspuns .... Păi, da. Este vorba despre ...
Dl Primar: Dvs. atacaŃi probleme naŃionale
Dl Avramescu: Nu, nu, nu. E vorba de un anumit număr de cazuri, câteva
zeci probabil în sectorul 6, de oameni care nu vor putea să acopere un 2 milioane lunar
în programul de reabilitare cât le revine de apartament.
Dl Primar: S-a stabilit, că cei care, chiar la ultima întâlnire cu asociaŃiile
de propietari, cu reprezentanŃii asociaŃiilor de propietari, cei care reprezintă sau sunt în
general un caz social putem să acoperim de la bugetul local costurile.
Dl Avramescu: Asta solicitasem în ultima şedinŃă de consiliu şi direcŃia
economică, aşteptam un răspuns de la ei.
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Dl Primar: Asta s-a hotărât deja, s-a hotărât deja.
Dl Avramescu: Ok. Se statuează într-un fel?
Dl Primar: BineînŃeles.
Dl Avramescu: Da! Bun. Atunci poate din partea direcŃiei ...
Dl Primar: Doar cei care dovedesc că reprezintă un caz social.
Dl Avramescu: Da, da, da. La ei mă refer, dacă ...
Dl Primar: Dar, dacă pe o scară sunt 80 de cazuri sociale dintr-o 100,
chiar că ...
Dl Avramescu: Nu, sper că nu avem.
Dl Primar: Avem o problemă.
Dl Avramescu: Eu v-am spus că mi-au venit solicitări de genul acesta şi
nu ştiu ce să le răspund oamenilor, pentru că ....
Dl Primar: Păi, solicitările trebuie să vină la Primărie, că Executivul
trebuie să ...
Dl Avramescu: Eu tot Executivului m-am adresat, dacă de la DirecŃia
Economică poate să-mi vină un răspuns pe tema asta!
Dl Primar: La DirecŃia Generală a venit solicitări în sensul ăsta?
Dl Marius Lăcătuş: Au avut şi avem două solicitări, noi avem o
colaborare foarte bună cu DirecŃia de InvestiŃii, în momentul în care noi ştim exact
blocurile şi cum se începe, se pleacă din nou pentru anchetă socială cât mai recentă, cu
câteva zile înainte pentru ca să se statueze ultima situaŃie financiară socială. Momentul
ăla pe criterii totul este urmărit.
Dl Primar: Ok. Avem doar două cazuri deci, nu e o problemă.
Dl Avramescu: Noi am avut câteva zeci de cazuri şi va fi bine să fie şi o
hotărâre de consiliu.
Dl Primar: Ok.
Dl Avramescu: Poate până la următoarea şedinŃă facem măcar un draft.
MulŃumesc.
Dl Primar: Ca să vă răspund, răspunsul scris o să-l aveŃi pentru Petru
Poni. Şi Centrul Cultural, bineînŃeles raport de activitate de la sfârşit de an şi dacă vreŃi
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înainte, mai sunt două luni, ăla o să-l introducem pe site-ul Primăriei, raportul de
activitate de la toate direcŃiile!
Dl Avramescu: Îl vroiam pe ăsta. Mersi.
D-na Surulescu: Şi la consilieri!
Dl Primar: PuteŃi să-l luaŃi ...
consilierilor. Vă mulŃumesc doamna.

Aaaa şi raportul de activitate al

Dl CuŃurescu: Mai sunt întrebări sau interpelări? Vă mai supun atenŃiei o
problemă, d-na Vasiloiu Mariana, cetăŃean al Sectorului 6, doreşte să atragă atenŃia
consiliului asupra unei probleme de disciplină în construcŃii. Dacă sunteŃi de acord să so ascultăm două minute. Vă rog, cine este pentru? AbŃineri? Împotrivă?
D-na Vasiloiu, vă rog, aveŃi două minute.
D-na Vasiloiu: Da. MulŃumesc. Bună seara! Aş dori să mi se răspundă de
către consiliu sau de către dl Primar, în legătură cu cine controlează, cine supervizează
acŃiunile Serviciului Disciplină în ConstrucŃii din Primărie? Deoarece PoliŃia Locală,
care ar fi, mă rog, superiorul acestui serviciu, nu are specializarea profesională şi nici
juridică să facă astfel de controale. În momentul în care îmi veŃi răspunde o să vă spun
şi de ce pun această întrebare. Deci, legea care a determinat mutarea acestui serviciu
către PoliŃia Locală, eu cred că este foarte deficitară.
Dl Primar: Doamnă, s-a mutat cu tot cu personal.
D-na Vasiloiu: Da, da.
Dl Primar: Personalul care îl aveam era specializat în sensul ăsta, deci nu
au devenit poliŃişti ..
D-na Vasiloiu: Cu personalul specializat? Da. Eu mă refer la superior. De
exemplu: pe domnul Călin Florin îl supervizează dl director Leth.
Dl Primar: Şi pe dl Leth, dl Marinescu ş.a.m.d.
D-na Vasiloiu: Dl Marinescu este altceva, este şeful PoliŃiei Locale.
Dl Primar: Da!
D-na Vasiloiu: deci, din punct de vedere profesional dl Robert Leth îl
controlează, drept pentru care eu nu pot să înŃeleg de ce la sesizările mele de ani de zile
dl Robert Leth, în loc să-mi răspundă, mi-a explicat că nu poate să-i sufere pe cei care
vor să-i dea în gât pe alŃii. Acesta a fost răspunsul pe care l-am primit. Şi întreb aceste
lucruri, deoarece domnii de la Disciplina în construcŃii, după ce n-au făcut 3, 4 ani
controale, acum în septembrie ...
Dl Primar: Dar dvs. aŃi primit câteva răspunsuri oficiale din partea
Primăriei, dacă îmi aduc eu aminte!
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D-na Vasiloiu: Sunt răspunsuri oficiale care nu răspund acestei probleme.
Dl Primar: Dacă dvs. nu sunteŃi mulŃumită, puteŃi să vă ... avem şi alte
instituŃii ale statului care controlează acest lucru: InspecŃia Generală în construcŃii
ş.a.m.d. Nu ...
D-na Vasiloiu: Din păcate, din păcate personajul la care mă refer este unul
cu influenŃă şi putere care poate să influenŃeze toate controalele.
Dl Primar: Doamnă nu e adevărat. LăsaŃi că nu ... Nu cred că e cineva
care să fie atât de puternic încât să oprească.
D-na Vasiloiu: Este foarte puternic. Deci, în momentul acesta cei de la
Disciplina în construcŃii au falsificat note constatatoare, eu pot să dovedesc acest lucru,
n-au făcut un proces verbal pentru lucrări neconstatate de 4 ani de zile, ceea ce mie mi
se pare că este foarte grav pentru siguranŃa construcŃiilor, când toată lumea se uită în sus
şi se gândeşte la cutremure.
Dl Primar: Doamnă, încă odată, de la noi aveŃi răspunsuri oficiale care le
puteŃi folosi într-un litigiu, într-un eventual ... la Judecătorie sau la Tribunal, aveŃi şi alte
instituŃii ale statului, pentru că nu sunteŃi mulŃumită de răspunsul nostru, îmi pare rău,
atâta putem noi.
D-na Vasiloiu: Din păcate nu am şi vreau să vă anunŃ că, în instanŃă,
tocmai a reuşit acest personaj să oprească o executare silită decisă printr-o hotărâre
definitivă şi irevocabilă.
Dl Primar: Probabil că nu aveŃi dreptate dvs.
D-na Vasiloiu: Eu am dreptate şi pot să vă dovedesc.
Dl Primar: Dacă şi într-o instanŃă i-a dat dreptate tot dânsului, îmi pare
rău.
D-na Vasiloiu: Deci, eu pot să dovedesc în ce fel s-a apărat Primăria în
acel proces.
Dl Primar: Doamnă, dovediŃi! MergeŃi mai departe, nu avem nimic
împotrivă.
D-na Vasiloiu: Nu ştiu unde. De aceea vă întreb, domnule.
Dl Primar: Primul pas, eu cred că ar fi Inspectoratul de Stat în ConstrucŃii.
Atât.
D-na Vasiloiu: Deci, Inspectoratul nu rezolvă această problemă ...
Dl Primar: Doamnă, credeŃi-mă, nu cred aşa ceva.
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D-na Vasiloiu: Vă dovedesc oricând doriŃi.
Dl Primar: Bun. InstanŃa superioară a Judecătoriei.
D-na Vasiloiu: Deci, Judecătoria dă decizii greşite.
Dl CuŃurescu: Vă mulŃumim frumos
Dl Primar: Eee. Chiar toată lumea greşeşte, nu îmi vine să cred.
D-na Vasiloiu: Ar trebui să verificaŃi.
Dl Primar: Vă mulŃumesc.
Dl CuŃurescu: Vă rugăm să ne lăsaŃi să terminăm lucrările Consiliului
Local. MulŃumesc frumos. Intrăm pe proiecte şi pentru a nu mă repeta la fiecare în parte
doresc să vă spun că toate proiectele au raport de specialitate şi cel puŃin un raport din
partea Comisiilor de specialitate.
Începem cu proiectul numărul 3 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind
modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 153 din
22.07.2009 privind aprobarea unui împrumut intern în valoare de 126 milioane lei
pentru o perioadă de 20 de ani şi perioada de graŃie de 4 ani, în vederea asigurării
finanŃării unor obiective de investiŃii de interes public local”.
DiscuŃii vă rog. Dl Dina.
Dl Dina: MulŃumesc, d-le preşedinte. În primă fază precizez că am avut o
discuŃie pe acest proiect la Comisia de specialitate, cu toate acestea dl director era într-o
presiune legată de timp şi faptul că trebuia să ajungă şi în alte părŃi care îl solicitau
profesional şi atunci am primit într-adevăr câteva explicaŃii, n-am primit toate
explicaŃiile pe care le consideram necesare. Revin la ceea ce dl director de la DirecŃia
InvestiŃii ne-a precizat şi aş ruga să punem anexa pe ecran vă rog frumos. Avem o
poziŃie pe anexă referitor la nr. 14 legat de modificări am înŃeles că avem o modificare
la punctul 14 o diminuare a unui obiectiv de investiŃii diferenŃa regăsindu-se în alt
obiectiv de investiŃii referitor la parcarea de la A.N.L.. Avem în sală de la investiŃii?
Dl CuŃurescu: Este cineva de la investiŃii?
D-na Pârvulescu: Astăzi eu vă răspund.
Dl Dina: A, am înŃeles d-na Pârvulescu. Deci până aici am înŃeles bine?
Deci modificările astea sunt diminuăm de la punctul nr. 14 şi adăugăm o poziŃie nouă în
parcarea de la Brâncuşi.
Dl CuŃurescu: Vă adresaŃi cui?
Dl Dina: Prin dvs. d-nei….
Dl CuŃurescu: D-nei Pârvulescu sau….?
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Dl Dina: Da. Dacă îmi permiteŃi dialogul cu cea mai mare plăcere.
Dl CuŃurescu: D-na Pârvulescu vă rog.
D-na Pârvulescu: Da dl consilier diminuăm punctul 14 şi adăugăm alte
probleme de investiŃii.
Dl Dina: În regulă. Acum întrebarea punctuală este: Avem la punctul 14
4120535, întrebarea mea pertinentă este: de unde a rezultat această valoare?
D-na Pârvulescu: Conform situaŃiei de lucrări până în momentul în care
s-a reziliat contractul de execuŃie pentru centrul social.
Dl Dina: Deci, avem o situaŃie de lucrări de 4120535 după care s-a reziliat
contractul, da? Deci, înŃelegem că s-a făcut verificarea pe teren, astea sunt lucrările,
ăştia sunt bănuŃii, corect?
D-na Pârvulescu: Corect.
Dl Dina: Pe care i-aŃi alocat sau i-aŃi şi plătit?
D-na Pârvulescu: Pe care i-am şi plătit.
Dl Dina: Pe care i-aŃi şi plătit. În regulă, acum problema, dacă mergem în
teren şi ne-am uitat chiar azi la teren, deci dvs. aŃi menŃionat că este un contract reziliat.
Astăzi pe şantierul aferent respectivului obiectiv de investiŃii se lucra. Muncitorii erau la
lucru, lucrau la ridicarea zidurilor. Ce ne puteŃi spune despre acest lucru? După cum aŃi
afirmat mai devreme este vorba de un contract reziliat. Cine lucrează acolo fiŃi amabilă?
D-na Pârvulescu: Nu lucrează nimeni acolo, muncitorii îşi desfăceau
cofrajele îşi luau materialele din şantier, deci practic se retrăgeau după lucrare.
Dl Dina: Da am avut amabilitatea unui director din executiv să privim
împreună pe fereastră şi să vedem cum se făcea mortar şi se ridica zidul de cărămidă.
Pot să-l chem să confirme acest lucru. Deci se lucra la ridicarea unor ziduri de cărămidă.
Cărămidă eficientă tip phoroterm.
Dl CuŃurescu: Dl consilier, cred că aŃi primit un răspuns. MulŃumesc
frumos.
Dl Dina: Nu, eu consider că nu este un răspuns, se lucrează pe şantier la un
contract reziliat.
Dl CuŃurescu: Nu cred că o să primiŃi altul.
Dl Dina: Deci, executivul rămâne că nu se lucrează?
D-na Pârvulescu: Exact.
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Dl Dina: Bun, deci atunci mâine o să mai fac o poză la zidul ăla cum am
făcut astăzi şi o să vă arăt că zidul creşte, în condiŃiile unui contract reziliat. Da, bun,
mergem mai departe.
Dacă d-na administrator poate să ne spună, legat de această lucrare, comparativ
cu indicatorii tehnico-economici aprobaŃi de Consiliul Local. Consiliul Local a aprobat
indicatori tehnico-economici de 6400000 pe împrumut este 6500000. Noi avem acum
conform devizului general, conform plăŃilor 75% din lucrare ridicată, asta dovedeşte din
devizul general, avem plăŃi de 4125535, din devizul general pe obiect, construcŃii şi
instalaŃii de 5500291. Asta înseamnă că 75% din întreaga lucrare este făcută. Şi atunci
vreau să vă întreb cum s-au acceptat la plată aceste lucrări. Vă mai spun aşa, pentru toŃi
colegii, acest obiectiv de investiŃii, până acum în momentul acesta, are edificat
următoarele: 120 m.p. de subsol, are o placă turnată pe suprafaŃă de 470,64 m.p., de
asemenea sunt ridicaŃi stâlpii pe care se vor face grinzile şi planşeul. Asta la o evaluare
tehnică acoperă 16% din întregul lucrării şi atunci vin şi întreb cum am putut să facem
plăŃi de 4125535 pe 75% din lucrare când fizic ea este sub 20%? Cine nu mă crede,
putem să luăm şi o pauză, este încă ziuă şi megem la faŃa locului.
D-na Pârvulescu: D-le consilier, veŃi primi toate documentele şi toate
informaŃiile, toate situaŃiile….
Dl Dina: În momentul acesta eu consider că nu avem fundamentarea acelei
cifre de acolo 4120. Când ne-aŃi chemat să aprobăm acest lucru ne aşteptam să avem în
spate fundamentarea cifrei. Eu v-am spus că din vizită în teren cifra nu se susŃine. În
mod normal ar trebui să avem în spate situaŃiile de lucrări să le vedem şi noi. La
fundamentarea de 4125535. Deci în condiŃiile acestea avem o problemă.
D-na Pârvulescu: Deci acum aprobăm doar nişte sume. Eu vă spun că
toate informaŃiile şi toate documentele le veŃi primi imediat ce veŃi avea disponibilitatea
să …..
Dl Dina: Dar, de ce nu le-am avut dinainte stimată doamnă?
D-na Pârvulescu: Pentru că am stat de vorbă împreună cu dvs. şi cu dl
director de la InvestiŃii în cadrul comisiei şi nu aŃi cerut aceste documente. AŃi spus că
totul este ….
Dl Dina: Pentru că eu am luat de bun … Aşa este, eu am luat de bun
declaraŃiile dvs….
D-na Pârvulescu: Noi nu aveam de unde să ştim ce informaŃii doriŃi dvs.
suplimentare, dar…
Dl Dina: Păi nici eu …….
D-na Pârvulescu: ….vă stăm la dispoziŃie oricând pentru a vă pune şi a vă
arăta documentele.
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Dl Dina: Da, eu spun aşa la momentul şedinŃei nu am avut toate
informaŃiile. Am aşteptat să-mi spuneŃi, să confirmaŃi cifrele, le-a confirmat dl Director,
după care am mers la faŃa locului şi am văzut despre ce este vorba. Şi atunci mă
aşteptam ca cifra aia să fie fundamentată. Ori nu e fundamentată.
D-na Pârvulescu: Deci, cifra este fundamentată…
Dl Dina: Prin documente.
D-na Pârvulescu: Sigur. …..aŃi solicitat documentele şi o să le primiŃi..
Dl Dina: Prin documente care
D-na Pârvulescu: Astăzi aŃi solicitat acest lucru şi nu-i nici o problemă le
veŃi primi.
Dl Dina: Am înŃeles. Închei întrebându-vă şi aştept un răspuns dacă din
punctul dvs. de vedere procentul din plăŃi este conform cu procentul de lucrări din
teren? Că dvs. le-aŃi văzut şi aŃi dat bun de plată pe el.
D-na Pârvulescu: Da.
Dl Dina: Ok. MulŃumesc.
Dl CuŃurescu: Alte discuŃii vă rog. Bun. Art. 1. Vom vota mai întâi
Anexa. Voturi pentru? 19 pentru. AbŃineri? 2 abŃineri. Împotrivă? 1 vot împotrivă.
Anexa a fost aprobată.
Art. 1 cu tot cu Anexă. Voturi pentru? 19. AbŃineri? 3 abŃineri. Împotrivă?
Dl Dina: Dl AngliŃoiu era cu mâna sus la abŃineri, mă scuzaŃi.
Dl Vlădoianu: A votat pentru şi a rămas cu mâna...
Dl Dina: Eu când m-am întors erau abŃineri şi era cu mâna sus. Mă scuzaŃi.
Dl Tulugea: Dar nu te mai întoarce.
Dl Dina: Păi, de ce.... . Dar dvs. de ce vă întoarceŃi.
Dl CuŃurescu: Vă rog frumos. Voturi împotrivă la Art. 1? Nu sunt.
Art. 2. Voturi pentru? AbŃineri? 3. Împotrivă? 0.
Art. 3. Voturi pentru? AbŃineri? 3. Împotrivă? Nici un vot.
Hotărârea în ansamblu. Voturi pentru? 19. AbŃineri? 3. Voturi împotrivă? Nu
sunt. Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru.
Proiectul de hotărâre nr. 4 privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de
venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2011.
DiscuŃii? Dl Dina.
24

Dl Dina: MulŃumesc d-le preşedinte. Prima temă pe care vreau s-o ridic
este în strânsă legătură cu cea de mai devreme şi se referă la fundamentarea cifrei de
2379465 care apare pe bugetul D.G.A.S.P.C. la investiŃii cu privire la obiectivul de
investiŃii Calea Plevnei 234. Întrebarea mea este cum s-a fundamentat de către
D.G.A.S.P.C. acest cuantum al investiŃiei şi care sunt prevederile legale în baza cărora
au introdus în buget această sumă aferentă unui obiectiv de investiŃii? Şi aştept
răspunsul şi continuăm.
Dl CuŃurescu: AşteptaŃi răspuns de la cine?
Dl Dina: De la persoanele în drept să răspundă.
Dl CuŃurescu: Dl Manolache aveŃi răspuns? Alte discuŃii vă rog?
Dl Dina: Deci înŃeleg că nu există nici un fundament legal care a stat la
baza introducerii sumei de 2379465 în bugetul D.G.A.S.P.C.. Atunci avem o problemă.
Dl Lăcătuş: Este diferenŃa dintre ce s-a aprobat prin indicatori şi ce s-a
cheltuit. Din ce aŃi spus şi dvs. eu ştiu că ăsta a fost un proiect pe credit. Acum când s-a
trecut în bugetul local, era clar că nu putea să fie derulat decât de AsistenŃă Socială
pentru că pe credit noi nu eram eligibili, nu puteam noi să continuăm toate chestiunile
acestea pe credit, din ce ştiu eu există chiar o decizie în acest sens în care decât Primăria
poate să deruleze programe de investiŃii pe credit şi atunci trebuia dus în banii din
Consiliul Local pentru ca să se termine această investiŃie, cu care de altfel ştiŃi că ne
chinuim de ceva vreme s-o terminăm. Vă mulŃumesc.
Dl Dina: Deci, n-am aflat temeiul legal atunci întreb de ce nu am continua
această investiŃie că aveam finanŃare integrală asigurată? Asta n-am înŃeles, care e
fundamentarea trecerii ei dintr-o parte în alta? Cu finanŃare din bugetul general
consolidat al sectorului 6? Deci, am luat-o de acolo am dus-o în partea cealaltă când
banii îi avem. Banii îi aveam să continuăm. Care-i fundamentul, care-i temeiul legal al
mutării lui de colo colo şi al mutării şi pe urmă al preluării de către dvs. în buget a
obiectivului de investiŃii?
Dl CuŃurescu: Dl Manolache aveŃi răspuns? DoriŃi să răspundeŃi? Bun,
mergem mai departe.
Dl Dina: Deci, întelegem că nu avem temeiuri legale pentru aceste ....
Dl CuŃurescu: ÎnŃelegeŃi ce doriŃi.
Dl Dina: Dvs. ca preşedinte de şedinŃă nu mă puteŃi ajuta, nu?
Dl CuŃurescu: Eu, nu vă pot ajuta.
Dl Dina: Da, am înŃeles. Ok, atunci din punctul nostru de vedere avem o
problemă aici care dacă executivul n-a reuşit să ne lămurească, atunci nu ştiu cine ar
putea să ne lămurească.
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Dl Primar: Vă poate lămuri, nici o problemă. ŞtiŃi că eu sunt mai puturos
la vorbă.
Dl CuŃurescu: D-na Pârvulescu vrea să vă răspundă.
D-na Pârvulescu: D-le consilier, avem două variante. Putem să începem
să facem o nouă procedură, asta înseamnă cel puŃin 60 de zile şi ştiŃi foarte bine că avem
nişte prieteni care ne contestă toate procedurile, indiferent că sunt de chibrituri sau
indiferent că sunt de reabilitări de blocuri. Şi varianta este următoarea sau cele două
variante sunt următoarele: să Ńinem în continuare această investiŃie nefinalizată şi să
aşteptăm 60, 90 de zile până o da Domnul şi bunăvoinŃa unora să o finalizăm sau având
în vedere că este un centru social care va fi oricum transferat DirecŃiei de AsistenŃă
Socială să finalizeze ei aceste activităŃi sau mă rog să finalizeze investiŃia pentru centrul
social. Deci este la latitudinea dvs., vreŃi să stăm cu o lucrare neterminată sau vreŃi să
finalizăm ceea ce am început şi lumea sau beneficiarii finali ai acestei investiŃii să se
bucure?!
Dl CuŃurescu: Vă mulŃumesc. Vă rog, dl Dina. Dar, pentru ultima
intervenŃie, vă rog frumos.
Dl Dina: Da legat de ..., eu zic că interesul este să încercăm să aducem
lumină şi să lămurim lucrurile şi atunci în acest context întreb: la 15 noiembrie oricum
trebuie să închidem orice şantier de lucrări şi atunci întreb cât puteam să lucrăm în 17
zile, de azi până pe 15? Pentru că de la 15 noiembrie, conform normativelor în vigoare
intervin alte probleme, climaterice ş.a.m.d., care împiedică bunul mers al unor lucrări de
investiŃii. Şi atunci întreb cât am mai fi lucrat până pe 15 noiembrie dacă lucrarea
continuă, pentru că oricum şantierul trebuie să intre în conservare? Pentru că suntem o
investiŃie publică, o investiŃie privată poate să-şi asume să lucreze toată iarna că e
problema lor, dar noi facem o investiŃie publică.
D-na Pârvulescu: Valoarea investiŃiei este aceeaşi, sumele sunt aceleaşi,
nu se modifică sumele, nu va creşte valoarea investiŃiei şi haideŃi să vedem.
Dl Dina: În regulă, mai am o întrebare dacă vreŃi d-le preşedinte pentru
directorul de la AsistenŃă Socială şi închei cu discuŃiile la acest punct de pe ordinea de
zi. Dl Director consideraŃi că prin prisma discuŃiilor pe care le-aŃi auzit astăzi, aici,
acum pe această temă consideraŃi că veŃi reuşi să duceŃi la bun sfârşit, cu suma pe care
aŃi primit-o acest obiectiv de investiŃii?
Dl Lăcătuş: Da. Da şi cred că aŃi văzut că întotdeauna am terminat şi de
altfel v-am şi invitat la toate proiectele pe care le-am terminat şi ştiŃi că m-am Ńinut de
cuvânt întotdeauna cu toate ocaziile.
Dl Dina: Aşa este, diferenŃa e că ăsta nu l-aŃi început dvs..
Dl Lăcătuş: Şi o să-l termin eu.
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Dl Dina: Adică bucătăria internă, ca să zic aşa în ghilimele, nu v-a
aparŃinut dvs. în totalitate.
Dl Lăcătuş: N-am nici o problemă în a termina lucrurile începute şi de
alŃii, nu numai începute de mine.
Dl Dina: Cu încadrare în buget.
Dl Lăcătuş: Întotdeauna m-am încadrat în bugetele stabilite de comun
acord.
Dl Dina: Vă mulŃumesc.
Dl CuŃurescu: Bun, trecem la vot.
Dl Moisă: Nu, dl preşedinte.
Dl CuŃurescu: Mai sunt discuŃii, îmi cer scuze.
Dl Moisă: Da. Am o întrebare la această rectificare de buget după ce a
trecut prin Comisia de Buget FinanŃe, s-au adus nişte ajustări. Nişte ajustări tehnice am
înŃeles, de mutat nişte sume, nişte capitole în cadrul aceloraşi sume şi aş vrea să ne
spună preşedintele Comisiei Buget FinanŃe dacă aceste modificări, eu am fost informat
că au fost informaŃi membrii comisiei şi au fost de acord, deci au avizat aceste
modificări, să ne spună dacă este corect, dacă Comisia Buget FinanŃe şi-a însuşit aceste
modificări?
Dl AngliŃoiu: Răspunsul este da.
Dl CuŃurescu: AŃi auzit?
Dl Moisă: Da, deci să se consemneze în procesul verbal că răspunsul este
da.
Dl CuŃurescu: S-a înregistrat.
Vom vota mai întâi anexele. Anexa 2. Vă rog dl Dina.
Dl Dina: Da, mulŃumesc. Prefer o altă poziŃie, de data aceasta nu de la
AsistenŃă Socială, ci de la AdministraŃia Şcolilor , avem un obiectiv de investiŃii a cărui
istorie o să v-o fac pe scurt acum, se numeşte teren de sport. E vorba de un teren de
fotbal. La începutul anului am plecat cu o valoare de 900.000 de lei, acum pe execuŃia
bugetară am executat 1.700.000, iar pe rectificarea bugetară ne ducem la 3.300.000 lei.
Vreau să atrag atenŃia că nici până la ora actuală, onorat Consiliul Local Sector 6 nu a
aprobat o documentaŃie tehnico-economică pentru acest obiectiv de investiŃii. Pe cale de
consecinŃă iată cea mai bună dovadă este că suferă creşteri precum Prâslea cel Voinic.
Deci, 900.000, 1.700.000, 3.300.000. În această situaŃie, sunt aplicabile, dacă nu mă
înşel, prevederile art. 44 din Legea FinanŃelor Publice Locale, articol care o să-l
învederaŃi, ca executiv mă refer, şi la documentaŃiile de autorizare pentru lucrările de
intervenŃii la reabilitarea termică, articol care spune că obiectivele de investiŃii se trec în
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bugetele locale cu valorile anterior aprobate de consiliu prin hotărâre în baza unei
documentaŃii tehnico-economice. În cazul acesta nu avem nici o documentaŃie tehnicoeconomică, executivul de acolo considerăm că este într-o culpă şi atunci de ce ni se cere
nouă, dacă nu avem aceste lucruri să tot creştem această valoare? Avem de fapt o
problemă şi cu execuŃia, că sumele astea cresc ca Făt Frumos. Şi nu am văzut
fundamentări, deci nu e documentaŃia aprobată şi tot creşte. În plus, de asta, dacă ne
uităm pe acelaşi buget rectificat şi pe execuŃia aferentă primelor 3 trimestre, constatăm
că toate celelalte lucrări adiacente acestui proiect de investiŃii fac ca valoarea acestuia să
depăşească 4.000.000 lei şi vă spun despre ce este vorba: s-au demolat acolo o serie de
clădiri, nu contest starea lor, erau clădiri care s-au demolat. Incumbă costuri. Pentru
demolări am făcut studii şi proiecte. Am avut de deviat o reŃea magistrală de gaze cu
post regulator imens. De asemenea, o reŃea magistrală de electricitate la fel cu post
trafo. Costuri cu studii de specialitate, cu proiecte de specialitate, cu mutări de reŃele şi
am ajuns la 4.000.000, când noi nu am fundamentat niciodată acest obiectiv de investiŃii
prin documentaŃie tehnico-economică. Rugăm executivul de specialitate să facă
precizări, în acest sens. MulŃumesc.
Dl CuŃurescu: Am înŃeles. AveŃi o întrebare?
Dl Dina: Asta este. Cum a fost trecut acest obiectiv de investiŃii în buget?
MulŃumesc. Aştept.
Dl CuŃurescu: Dl Ionescu, doriŃi să răspundeŃi?
Dl Primar: Dl Ionescu am să vă dau imediat cuvântul, dar chiar dacă nu
făceam această investiŃie, acest teren de fotbal care se pretează în acest liceu, acele
cablaje, acele posturi trafo, trebuia oricum umblat la ele pentru că erau foarte vechi,
coapte, nefuncŃionale, se stricau foarte des şi deci cheltuiala, vă spun chiar dacă nu se
realiza acel teren de fotbal trebuia să schimbăm acele reŃele.
Dl Dina: Dar, nu sunt ale noastre, d-le Primar.
Dl Bâldea: Enel-ul modernizează în perioada ..... posturile trafo.
Dl Primar: D-le consilier dacă se întâmplă ceva în curte unei şcoli, credeŃi
că primarul e iertat vreodată? Vă întreb aşa, sincer.
Dl Dina: Daca-mi permite dl preşedinte pot să raspund.
Dl Primar: Nu, niciodată, vă spun eu.
Dl Dina: Dacă, nu-mi permite niciodată atunci mă văd nevoit să cer
cuvântul.
Dl Primar: Nu, nu este niciodată iertat dacă se întâmplă ceva.
Dl Dina: Nu era în curtea şcolii, nu era teren de joacă, era pur şi simplu o
bucată de teren acolo.
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Dl Primar: Nu era în curtea şcolii? Păi înseamnă că nu ştiŃi şcoala.
Dl CuŃurescu: HaideŃi să vă răspundă şi dl Ionescu.
Dl Ionescu: Deci, istoria acestei investiŃii începe în septembrie anul trecut
când a fost o prevedere bugetară aprobată de către Consiliul de o mie de mii de lei, un
milion de lei. Timpul foarte, foarte scurt nu permitea introducerea şi a unui SF, PT şi
HCR de aprobare de indicatori. Pentru că ultima modificare pe lista de investiŃii se
putea face în octombrie. Urmarea proiectului reieşit în valoare de circa optzeci de mii
lei, dacă îmi aduc bine aminte, în cursul anului trecut, care a fost şi achitat, a ieşit un
studiu cu indicatori pe care vi-l pun la dispoziŃie, este la sediul AdministraŃiei Şcolilor,
vă puteŃi uita la el. Austeritatea a făcut ca să nu putem introduce din ianuarie, februarie,
martie când s-a aprobat primul buget întreaga sumă, pentru că avem şi noi priorităŃi.
PriorităŃi de a crea locuri noi în grădiniŃe, priorităŃi de a face şi alte investiŃii sau a le
termina. Şi atunci de abia acum apare valoarea din acei indicatori. PoftiŃi să-i studiaŃi la
noi, dacă este îmi asum că nu am făcut încă 6 luni, 8 luni hârtii pentru a realiza acolo
ceva în locul acelor bălării, clădiri care stăteau să se dărâme, gropi pe care le astupam în
fiecare an cu moloz adus din altă parte. Cam asta a fost istoria de la o mie anul trecut,
consumaŃi optzeci de mii, continuare nouăsute douăzeci de mii la primul buget, după
aceea suplimentare la un milion şaptesute douăzeci de mii parcă, acum s-a ajuns la
valoarea care este dată de indicatorii reieşiŃi din proiect.
Dl CuŃurescu: Acum aŃi căpătat tot răspunsul. Da, dl Dina, vă rog,
ultima...
Dl Dina: Da, interesul public cred că reclamă totuşi să nu limităm luările
de cuvânt, dar în fine, revenim. D-le director faceŃi vorbire despre faptul că timp de 14
luni, aŃi spus septembrie anul trecut dvs. da, dacă am înŃeles bine. Deci timp de 14 luni
aŃi derulat o investiŃie nefundamentată conform legii. Septembrie aŃi spus dvs. cu guriŃa
dvs., septembrie anul trecut. Până în septembrie anul ăsta 1 an şi cu octombrie, deci
suntem la 14 luni. ConsideraŃi că e normal d-le director? Adică nu fundamentăm corect
bugetele, cheltuielile cresc, repet, ca Făt-frumos, ca Harap Alb, şi atunci ce facem?
Dl CuŃurescu: D-le director mai adăugaŃi ceva?
Dl Ionescu: Nu, nu.
Dl CuŃurescu: Bun, mulŃumesc. HaideŃi să votăm mai întâi Anexa nr. I ce
cuprinde formularul 11/01 cu anexele 2, 1, 1a şi 1b. Voturi pentru?
Serviciul Tehnic: 19.
Dl CuŃurescu: AbŃineri?
Serviciul Tehnic: 4.
Dl CuŃurescu: Împotrivă? Nici un vot. Articolul 1 cu Anexa nr. I, vă rog.
Voturi pentru?
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Serviciul Tehnic: 19.
Dl CuŃurescu: AbŃineri? 4, împotrivă 0.
La Articolul 2 votăm mai întâi Anexa nr. II ce cuprinde formularul 11/02 cu
anexele 2, 1, 1a şi 1b. Voi schimba un pic votul. Împotrivă? AbŃineri? 4. Restul?
Serviciul Tehnic: 19.
Dl CuŃurescu: 19 voturi pentru. Articolul 2 cu Anexa nr. II. Voturi
împotrivă? Nu sunt. AbŃineri?
Serviciul Tehnic: 4.
Dl CuŃurescu: Voturi pentru? 19. Articolul 3, vom vota mai întâi Anexa
nr. III ce cuprinde formularul 11/04 cu anexele 2, 1, 1a şi 1b. Voturi împotrivă? Nu
sunt. AbŃineri? 4. Voturi pentru? 19. Articolul 3 cu Anexa nr.III. Voturi împotrivă?
AbŃineri? 4. Voturi pentru? 19.
La Articolul 4 votăm Anexa nr. IV ce cuprinde formularul 11/03 cu anexele 2, 1,
şi 1a.Voturi împotrivă? Nu sunt. AbŃineri? 4. Voturi pentru? 19.
Articolul 4 cu Anexa nr. IV. Voturi împotrivă? Nu sunt. AbŃineri? 4. Voturi
pentru? 19.
Articolul 5. Voturi împotrivă? Nu sunt. AbŃineri? 4. Voturi pentru? 19.
Hotărârea în ansamblul ei. Voturi pentru?
Serviciul Tehnic: Pentru.
Dl CuŃurescu: Pentru.
Serviciul Tehnic: 19.
Dl CuŃurescu: 19. AbŃineri? 4. Împotrivă? Nu sunt.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 19 voturi.
Următorul punct “hotărâre privind aprobarea conturilor de execuŃie pe
trimestrul al III-lea ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2011”.
DiscuŃii, vă rog. Dl Dina.
Dl Dina: Noi doar vrem să precizăm că să ştiŃi şi dvs. că noi o să ne
abŃinem la acest proiect de hotărâre, motivaŃia aŃi avut-o şi mai devreme, vă mulŃumesc.
Dl CuŃurescu: Alte discuŃii vă rog? Nu sunt. Mai întâi Anexa nr. I. Voturi
împotrivă? Nu sunt. AbŃineri? 4. Voturi pentru? 19.
Articolul 1 cu Anexa nr. I. Îmi cer scuze. Anexa nr. II. Voturi împotrivă? 0.
AbŃineri? 4. Voturi pentru? 19.
Serviciul Tehnic: Nu, nu, 18.
Dl CuŃurescu: Voturi 18 pentru.
Articolul 1 cu Anexa nr. I şi nr. II. Voturi împotrivă? Nu sunt. AbŃineri? 4. Voturi
pentru? 18.
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La Articolul 2 trebuie să votăm Anexa III şi IV.
Anexa nr. III. Voturi împotrivă? Nu sunt. AbŃineri? 4. Voturi pentru? 18.
Anexa nr. IV. Voturi împotrivă? Nu sunt. AbŃineri? 4. Voturi pentru? 18.
Articolul 2 cu Anexele nr. III şi IV. Voturi împotrivă? Nu sunt. AbŃineri? 4.
Voturi pentru? 18.
La Articolul 3 Anexa nr. V. Voturi împotrivă? Nu sunt. AbŃineri? 4. Voturi
pentru? 18.
Articolul 3 cu Anexa nr. V. Voturi împotrivă? Nu sunt. AbŃineri? 4. Voturi
pentru? 18.
Anexa nr. VI. Voturi împotrivă? AbŃineri? 4. Voturi pentru? 18.
Anexa nr. VII. Voturi împotrivă? 0. AbŃineri? 4. Voturi pentru? 18.
Articolul 4 cu Anexele nr. VI şi VII. Voturi împotrivă? 0. AbŃineri? 4. Voturi
pentru? 18.
Articolul 5. Voturi împotrivă? Nu sunt. AbŃineri? 4. Voturi pentru? 18.
Hotărârea în ansamblu. Voturi împotrivă? Nu sunt. AbŃineri? 4. Voturi pentru?
Serviciul Tehnic: 18.
Dl CuŃurescu: 18. Proiectul lucrării a fost adoptat.
„Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr.
6/02.07.2008 privind componenŃa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector
6”.
Articolul 1. Voturi împotrivă?
Dl Primar: Nu, nu, nu, discuŃii.
Dl CuŃurescu: DiscuŃii, îmi cer scuze. Vă rog d-le Dina.
Dl Dina: MulŃumesc, d-le preşedinte. Avem aici o problemă, problemă pe
care am reiterat-o de fiecare dată când se întâmplau astfel de modificări în componenŃa
Consiliului Local şi apoi implicit în comisiile sale de specialitate şi revin din nou la
cadrul normativ care reglementează activitatea noastră. Acesta stipulează că noi
consilierii, prin hotărâre de consiliu suntem numiŃi în comisii, ne constituim în comisii
cu nume şi prenume, iar ulterior în cadrul acestor comisii ne alegem, membrii acelei
comisii, ne alegem secretar şi preşedinte. Din nou se perpetuează, pentru a nu ştiu câta
oară, această problemă, pentru că am avut multe, nu le mai Ńin numărul, 7, 8 până
acuma, se perpetuează această problemă. Întotdeauna statuăm , prin hotărâre de
consiliu, cine este preşedintele şi cine este secretarul, când acest fapt se produce după
constituirea comisiei, în cadrul unei şedinŃe de comisii care se încheie cu un procesverbal de şedinŃă şi ne spune cine e preşedinte şi secretar ca urmare a unui vot. Consider
că aici am atras atenŃia executivului, legat de acest proiect, şi săptămâna trecută, constat
că nu s-a întâmplat nimic. Eu vă spun că nu putem să votăm noi prin hotărâre,
preşedinte şi secretar. Noi votăm 5 persoane, sau 6, sau 7 într-o comisie, aşa e d-na
consilier, dar noi nu spunem prin hotărâre cine e preşedinte şi cine e..., deci perpetuăm o
disfuncŃionalitate în aceste hotărâri de consiliu, care la un moment dat din varii motive,
dacă e cineva interesat poate să le atace şi le câştigă cu brio.
Dl CuŃurescu: D-le consilier, vă rog, aveŃi un amendament?
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Dl Dina: Da, amendamentul este că noi nu putem să spunem secretar şi
preşedinte într-o hotărâre de consiliu.
Dl CuŃurescu: Ce propuneŃi?
Dl Dina: Să scoatem titulaturi de secretar şi preşedinte de acolo unde apar.
Dl CuŃurescu: Şi să rămână membrii toŃi.
Dl Dina: Absolut, absolut.
Dl CuŃurescu: Bun. Voturi pentru amendamentul d-lui Dina.
Serviciul Tehnic: 22.
Dl CuŃurescu: În unanimitate a fost adoptat. Altcineva mai doreşte să
spună?
Dl Dina: Da, acest lucru va modifica doar această comisie. Problema în
sine, ea va rămâne şi totuşi poate vine executivul să vină cu un proiect în care să
modificăm şi anexele alea care le-am perpetuat aşa cu preşedinte, secretar, preşedinte,
secretar. Într-adevăr la urbanism facem ceea ce trebuie, dar la celelalte problema
rămâne neschimbată, mulŃumesc.
Dl CuŃurescu: Cred că avem destule proiecte ca să revenim la …..,
mulŃumesc.
Articolul 1 cu amendamentul propus de dl Dina. Voturi pentru?
Serviciul Tehnic: 22.
Dl CuŃurescu: 22. AbŃineri? Nu sunt. Împotrivă? Nu sunt.
Articolul 2. Voturi pentru? 22. AbŃineri? Nu sunt. Împotrivă? Nu sunt.
Articolul 3. Voturi pentru? 22. AbŃineri? Nu sunt. O aŃinere? Dl Dina, cum
votaŃi?
Dl Dina: Toată lumea pentru.
Dl CuŃurescu: 22 de voturi pentru. 0 abŃineri, 0 voturi împotrivă.
Articolul per ansamblu. Hotărârea per ansambu. Voturi pentru?
Serviciul Tehnic: 22.
Dl CuŃurescu: 22. În unanimitate a fost adoptat.
“Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr.
17/16.07.2008 privind desemnarea reprezentanŃilor Consiliului Local Sector 6 în
consiliile de administraŃie ale unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat din
Sectorul 6”.
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DiscuŃii? Nu sunt.
Articolul 1. Voturi împotrivă? Nu sunt. AbŃineri? Nu sunt. 22 de voturi pentru.
Articolul 2. Voturi împotrivă? Nu sunt. AbŃineri? Nu sunt. Voturi pentru? 22.
Articolul 3. Voturi împotrivă? Nu sunt. AbŃineri? Nu sunt. Voturi pentru? 22.
Hotărârea per ansambu. Voturi împotrivă? Nu sunt. AbŃineri? Nu sunt. Voturi
pentru? 22. Hotărârea a fost adoptată.
“Hotărâre privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al Municipiului Bucureşti aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6
şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, secŃiunea artere de circulaŃie”.
DiscuŃii. Vă rog. Nu sunt.
Articolul 1. Voturi împotrivă? Nu sunt. AbŃineri? Nu sunt. Voturi pentru? 22?
Serviciul Tehnic: Da.
Dl CuŃureacu: Bun. Articolul 2. Voturi împotrivă? Nu sunt. AbŃineri? Nu
sunt. Voturi pentru? 22.
Hotărârea per ansambu. Voturi împotrivă? Nu sunt. AbŃineri? Nu sunt. Voturi
pentru? 22. Proiectul a fost adoptat.
Dl CuŃurescu: Hotărâre privind transmiterea în folosinŃă gratuită
companiei naŃionale de investiŃii CNI SA a terenului în suprafaŃă de 2400 mp, pe durata
construirii obiectivului sală de sport situată în incinta şcolii cu clasele 1-8 nr. 160
“Sfânta Treime” din Str. Ghirlandei nr. 7 Sector 6 Bucureşti. DiscuŃii? Vă rog domnul
Dina.
Dl Dina: MulŃumesc domnul preşedinte. Şi discuŃia se referă la ambele
proiecte de hotărâri şi acesta şi cel care urmează, pentru că ele sunt identice. Nu am
înŃeles exact care este necesitatea acestei hotărâri. M-am uitat şi pe raportul de
specialitate şi la acesta şi la cel de dinainte, îl rugăm frumos pe domnul director să ne
explice şi nouă, că acuma am văzut că avem şi ridicările făcute, le avem înscrise în
cartea funciară, ce facem exact prin această hotărâre? Ce aduce nou faŃă de cele două pe
care le abrogăm. MulŃumesc anticipat.
Dl CuŃurescu: Domnul Ionescu vă rog.
Dl Ionescu: Mă scuzaŃi eram la o Ńigară. Terenul de la?
Dl CuŃurescu: Ghirlandei. Şcoala 160.
Dl Ionescu: La şcoala 160 pe lista sinteză de la CNI este prevăzută o sală
mică de sport, ca să poată să demareze lucrările CNI-ul una din formule este şi ruperea
cadastrală, cum se cheamă, dezmembrarea cadastrală, ca să pot să predau terenul pe
perioada desfăşurării şantierului, CNI-ului să rezolve situaŃia, să-şi construiască sala
acolo, după care să o predea şcolii. Asta face parte din procedură şi a apărut suplimentar
160. Nu eram pregătit că se va ajunge şi la şcoala 160.
Dl CuŃurescu: MulŃumit domnul Dina?
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Dl Dina: Mă scuzaŃi domnule. 160 îl avem şi l-am avut pentru că abrogăm
o hotărâre. Scrie acolo, 94/29.04.2010.
Dl Ionescu: E vorba de suprafaŃă. SuprafaŃa s-a modificat, pentru că cei de
la CNI au diverse suprafeŃe.
Dl Dina: Am înŃeles. Am modificat suprafaŃa. Atunci vin şi vă întreb pe
cale de consecinŃă, la acelaşi CNI la obiective de investiŃii de data asta “bazine de sport”
de ce nu am prezentat o documentaŃie similară cu cea pe care o prezentaŃi astăzi. Cu
corpuri de clădiri, cu dezmembrământ. Că politica este aceeaşi a CNI-ului.
Dl Ionescu: Da, dar se schimbă suprafeŃele în funcŃie de proiectul tip sau
netip pe care ni-l...
Dl Dina: M-aŃi înŃeles domnul director? Şi vă întrerup cu tot respectul
cuvenit. Nu v-am întrebat de suprafeŃe, v-am întrebat de procedura tehnică care aŃi făcut
ridicări, aŃi dezmembrat şi le-aŃi înscris în cartea funciară. La bazinele de înot guvernate
ca şi investiŃii de aceiaşi companie naŃională de investiŃii CNI S.A., nu am făcut aceste
lucruri.
Dl Ionescu: Ba da. S-au făcut.
Dl Dina: Nu le-am făcut ca astăzi, cum aŃi trecut în hotărâri, conform
planul de situaŃie şi extras de carte funciară conform anexei.
Dl Ionescu: S-au făcut, numai că s-au făcut la nivelul capitalei. Bazinele
de înot au un specific aparte. Nu se putea face decât prin trecerea din domeniul public al
statului în domeniu privat al statului.
Dl Dina: Deci iată diferenŃa. MulŃumesc.
Dl CuŃurescu: Alte discuŃii? Nu sunt. Articolul 1. Voturi împotrivă,
abŃineri? Voturi pentru? 22.
Articolul 2. Voturi împotrivă? Nu sunt. AbŃineri? Nu sunt. Voturi pentru? 22.
Articolul 3. Voturi împotrivă? Nu sunt. AbŃineri? Nu sunt. Voturi pentru? 22.
Articolul 4. Voturi împotrivă? Nu sunt. AbŃineri? Nu sunt. Voturi pentru? 22.
Articolul 5. Voturi împotrivă? Nu sunt. AbŃineri? Nu sunt. Voturi pentru? 22.
Hotărârea în ansamblu. Voturi împotrivă? Nu sunt. AbŃineri? Nu sunt. Voturi
pentru? 22. Hotărârea a fost adoptată.
Hotărâre privind transmiterea în folosinŃă gratuită Companiei NaŃionale de
InvestiŃii "C.N.I." - S.A. a terenului în suprafaŃă de 2400 m.p., pe durata construirii
obiectivului „sală de sport” situată în incinta Şcolii cu clasele I-VIII nr. 197 din str.
Obcina Mare, nr. 2, Sector 6, Bucureşti. DiscuŃii? Nu sunt.
Articolul 1. Voturi împotrivă? Nu sunt. AbŃineri? Nu sunt. Voturi pentru? 21.
Articolul 2. Voturi împotrivă? Nu sunt. AbŃineri? Nu sunt. Voturi pentru? 21.
Articolul 3. Voturi împotrivă? Nu sunt. AbŃineri? Nu sunt. Voturi pentru? 21.
Articolul 4. Voturi împotrivă? Nu sunt. AbŃineri? Nu sunt. Voturi pentru? 21.
Articolul 5. Voturi împotrivă? Nu sunt. AbŃineri? Nu sunt. Voturi pentru? 21.
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Hotărârea în ansamblu. Voturi împotrivă? Nu sunt. AbŃineri? Nu sunt. Voturi
pentru? 21. Hotărârea a fost adoptată.
Hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 10 din
29.01.2009 privind constituirea Comisiei pentru examinarea profesională a
persoanelor care doresc să obŃină calitatea de administrator de imobile. DiscuŃii? Nu
sunt.
Articolul 1. Voturi împotrivă? Nu sunt. AbŃineri? Nu sunt. Voturi pentru? 21.
Articolul 2. Voturi împotrivă? Nu sunt. AbŃineri? Nu sunt. Voturi pentru? 21.
Articolul 3. Voturi împotrivă? Nu sunt. AbŃineri? Nu sunt. Voturi pentru? 21.
Hotărârea în ansamblu. Voturi împotrivă? Nu sunt. AbŃineri? Nu sunt. Voturi
pentru? 21. Hotărârea a fost adoptată.
Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 “Punctaje pentru stabilirea listei cu
ordinea de prioritate a solicitanŃilor îndreptăŃiŃi la repartizarea de locuinŃe cu chirie
din fondul locativ de stat, locuinŃe sociale sau locuinŃe de necesitate” la Hotărârea
Consiliului Local al sectorului 6 nr. 141/29.09.2011. DiscuŃii? Domnul Dina.
Dl Dina: DiscuŃia este doar adiacentă şi vroiam să spun că am primit o
notificare din partea prefecturii, în calitatea pe care am avut-o anterior de preşedinte de
şedinŃă, cu privire la faptul că toate hotărârile consiliului local din 2009 încoace cu
privire la faptul că toate hotărârile consiliului local din 2009 încoace cu privire la liste şi
alte lucruri legate de ANL au fost atacate. Trebuia să fac public acest lucru. Am înŃeles
totuşi că şi secretariatul tehnic a trimis şi fiecărui consilier în parte. Dacă nu a primit pe
mail sau nu consultă mail-ul, află de la mine acuma că avem plângeri prealabile făcute,
recursuri graŃioase pe hotârârile care conŃin liste de ANL. MulŃumesc domnule
preşedinte.
Dl CuŃurescu: Şi eu vă mulŃumesc. Vă rog domnule Moisă.
Dl Moisă: Îl rog pe colegul poate precizează un pic, adică plângeri pe ce?
Nu pe procedură?
Dl CuŃurescu: Îmi daŃi voie să dau cuvântul doamnei Popovici. Vă rog
frumos doamna Popovici.
D-na Popovici: Bună seara.Pentru a nu rămâne neclar acest aspect este
vorba de sesizarea pe care unul dintre beneficiarii de locuinŃă ANL, deci o persoană
care a primit, are contract de închiriere încheiat, a hotărât să atace absolut toate
hotărârile de consiliu privitoare la repartizarea de locuinŃe. Dumnealui nu a avut
procedura prealabilă, deci nu a contestat în termenul legal. A dat în judecată primăria,
ne-a dat în judecată pe noi. Din discuŃiile pe care le-am avut, inclusiv în cadrul
audienŃelor Ńinute de domnul viceprimar, persoana este nemulŃumită deoarece
apartamentul în cauză nu poate fi vândut la valoarea unui apartament de la etajul 1. Nu
avem ce să facem. Blocurile au şi parter şi etajul patru. A trebuit să le repartizăm.
Mergem mai departe, nu dovedeşte interes afectat, s-a discutat şi în comisia socială
acest aspect. Vom înainta către Consiliu Local inclusiv ceea ce a hotărât comisia
socială, situaŃia proceselor eventual. Nu ştim ce altceva putem face cu dumnealui. Asta
este situaŃia. Vă mulŃumesc.
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Dl CuŃurescu: Mai doriŃi detalii domnule Moisă? Bun, mulŃumesc.
Trecem la vot.
Articolul 1. Voturi împotrivă. Nu sunt. Mai aveŃi domnul Dina?
Dl Dina: Terminăm votul şi atunci.....
Dl CuŃurescu: Păi despre ce vreŃi să spuneŃi?
Dl Dina: Nu are legătură cu votul acesta particular.
Dl CuŃurescu: Articolul 1. Voturi împotrivă? Nu sunt. AbŃineri? Nu sunt.
Voturi pentru? 21.
Articolul 2. Voturi împotrivă? Nu sunt. AbŃineri? Nu sunt. Voturi pentru? 21.
Articolul 3. Voturi împotrivă? Nu sunt. AbŃineri? Nu sunt. Voturi pentru? 21.
Hotărârea per ansamblu. Domnule Dina de ce staŃi cu mână sus?
Dl Dina: Păi v-am spus să continuaŃi votul şi să-mi daŃi cuvântul după
aceea.
Dl CuŃurescu: Păi am înŃeles. Dar nu înŃeleg. Vrei să luaŃi cuvântul sau
nu?
Dl Dina: Da, da, da.
Dl CuŃurescu: La ce?
Dl Dina: Aici.
Dl CuŃurescu: Aici la ce? La articolul care?
Dl Dina: La proiect în sine. Legat de ce a spus doamna şef serviciu.
Dl CuŃurescu: După ce terminăm votul.
Dl Dina: MulŃumescu. Da, da, da. E doar de informare, nu e de...
Dl CuŃurescu: Hotărârea per ansamblu. Voturi împotrivă? Nu sunt.
AbŃineri? Nu sunt. Voturi pentru? 21. Proiectul a fost adoptat.
SpuneŃi domnul Dina.
Dl Dina: MulŃumesc domnule preşedinte. Deci, dacă am înŃeles bine
colega noastră a spus că toate nu sunt atacate în termen. Eu dacă nu greşesc 31.05.2011
poate fi atacată de oricine până în luna a XI a timp de şase luni şi 30.08.2011 la fel. Deci
eu consider că astea două sunt plângeri în termen.
D-na Popovici: Este o procedură specială pentru listele privitoare la ANL.
Trebuie făcută o procedură prealabilă prin care în termenul de şapte zile de la afişarea
listelor dumnealui trebuia să se adreseze cu o contestaŃie, să arate motivele şi să solicite
36

eventual în acel termen pentru a se discuta inclusiv în cadrul comisiei anularea
respectivelor hotărâri fundamentat. Dumnealui s-a adresat direct prin recurs graŃios.
După cum vedeŃi au un termen mult mai lung de acea perioadă de şapte zile. Se anunŃă,
s-au pus pe site, au fost afişate la Biroul Unic, termenul de şapte zile este cel prevăzut
de lege, procedura este prevăzută de lege.
Dl Dina: Două secunde. Şi conform contenciosului administrativ, eu
înŃeleg că orice persoană interesată poate să atace hotărârea.
D-na Popvici: Dacă a respectat procedura, poate să o atace. Dar, trebuie să
facă dovada îndeplinirii procedurii prealabile. Poate să atace.
Dl Dina: MulŃumesc.
Dl CuŃurescu: Mergem mai departe.
Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local al Sectorului
6 nr. 194/2010 privind aprobarea modelului de act adiŃional la contractele de
închiriere pentru suprafeŃele cu destinaŃia de locuinŃă pentru tineri din Cartierul ANL
„Constantin Brâncuşi”. DiscuŃii?
Dl Moisă: Domnule preşedinte v-aş ruga să vă uitaŃi la avizul comisiei
juridice, dacă aici este un amendament sau la următorul. Nu este, nu?
Dl CuŃurescu: Nu. Nu există.
Dl Moisă: La umătorul, mersi.
Dl CuŃurescu: Să înŃeleg că nu sunt discuŃii? Articolul 1. Voturi
împotrivă? Nu sunt. AbŃineri? Nu sunt. Voturi pentru? 21.
Articolul 2. Voturi împotrivă? Nu sunt. AbŃineri? Nu sunt. Voturi pentru? 21.
Articolul 3. Voturi împotrivă? Nu sunt. AbŃineri? Nu sunt. Voturi pentru? 21.
Hotărârea per ansamblu. Voturi împotrivă? Nu sunt. AbŃineri? Nu sunt. Voturi
pentru? 21. Hotărârea a fost adoptată.
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr.
49/2011 pentru aprobarea modelelor de contracte de vânzare-cumpărare pentru
locuinŃele din cartierul „Constantin Brâncuşi”. DiscuŃii?
Dl Moisă: Da domnule preşedinte. Acolo comisia juridică a făcut două
amendamente pe care vreau să le supuneŃi aprobării.
Dl CuŃurescu: Amendamentul nr. 1: la Anexele nr. 2, 3 şi 4 pagina 2 la
alineatul “dreptul de folosinŃă asupra terenului” se va adăuga textul “pe care este
construit blocul de locuinŃe”.
Dl Moisă: Exact.
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Dl CuŃurescu: Voturi pentru acest amendament. Tehnicul vă rog. 21 voturi
pentru. În unanimitate a fost adoptat. Al doilea amendament...
Dl Moisă: Ca să sune ca amendament am constatat că lipsea poziŃia
“dormitor”, ceea ce din toate punctele de vedere nu era în regulă. La enumerarea
camerelor de la aceste apartamente lipsea poziŃia “dormitor”, mai puŃin la garsoniere,
pentru că nu era cazul. Şi am vorbit cu domnul director şi într-adevăr este o scăpare.
Deci, să se introducă în cele patru anexe poziŃia “dormitor” la enumerarea camerelor.
Dl CuŃurescu: Amendamentul nr. 2 la Anexele nr. 1, 2, 3 şi 4 pagina 1 la
alineatul privind “încăperile apartamentului” se va include poziŃia “dormitor” care
lipseşte. Voturi pentru? 21. Amendamentul a fost adoptat.
Votăm Anexele nr. 1 - 4 cu cele două amendamente. Voturi pentru? 21. Nu sunt
voturi împotrivă nici abŃineri.
Articolul 1 cu anexele incluse. Voturi împotrivă? Nu sunt. AbŃineri? Nu sunt.
Voturi pentru? 21.
Articolul 2. Voturi împotrivă? Nu sunt. AbŃineri? Nu sunt. Voturi pentru? 21.
Articolul 3. Voturi împotrivă? Nu sunt. AbŃineri? Nu sunt. Voturi pentru? 21.
Hotărârea per ansamblu. Voturi împotrivă? Nu sunt. AbŃineri? Nu sunt. Voturi
pentru? 21. Hotărârea a fost adoptată.
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaŃie de avizare a lucrărilor de
intervenŃie a obiectivului de investiŃii: “Reabilitare sistem rutier strada DUDULUI”.
DiscuŃii? Domnul Dina.
Dl Dina: MulŃumesc frumos domnule preşedinte. Aici la acest proiect de
hotărâre aş vrea să spun că documentaŃia respectivă a fost primită chiar înainte de
comisie. Or, iarăşi considerăm că nu este normal, în comisie să primim materiale la
prima vedere, darămite materiale la prima vedere în consiliul local. Şi atunci vrem să
întrebăm strict legat de acest proiect: de ce absolut necesar să îl votăm astăzi, când
putem să îl votăm şi într-o şedinŃă ulterioară şi vă spun şi de ce. Avem reabilitare sistem
rutier str. Dudului. După ce facem acest lucru trebuie făcut şi proiectul tehnic. Până se
face proiectul tehnic, iară ajungem la 15 noiembrie în care nu mai putem să lucrăm. Şi
atunci de ce ne-am grăbit cu străduŃa asta? Executivul rog frumos.
Dl CuŃurescu: Domnule consilier, acest proiect de hotărâre a fost postat
pe site-ul primăriei timp de opt zile înainte de această şedinŃă.
Dl Dina: Eu zic când l-am primit noi la comisie. Deci, dezbaterea publică
este una, noi, comisia am fost sesizaŃi cu acest proiect conform înregistrării de la
secretariatul tehnic în ziua comisiei.
Dl CuŃurescu: AveŃi o întrebare la adresa executivului?
Dl Dina: Da. Şi o repet.
Dl CuŃurescu: Doamna Pârvulescu. Vă rog dacă puteŃi să îi răspundeŃi.
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Dl Dina: De ce nu putem să îl lăsăm să îl studiem ca lumea. Pentru că
oricum îi facem şi proiect de execuŃie. MulŃumesc şi aştept cu interes real.
D-na Pârvulescu: PermiteŃi-mi domnule consilier local să facem
documentele conform legii, deci să facem şi proiectul tehnic aferent acestui proiect de
investiŃii astfel încât să avem timp să fie cuprins în execuŃie cât mai curând posibil. O
să vă spun un lucru. Data de 15 noiembrie nu este o dată bătută în cuie. Aşa cum ştiŃi
foarte bine printr-un acord dat de primarul general al municipiului Bucureşti se pot
continua lucrările. Noi considerăm că acest proiect tehnic va fi în curând în posesia
noastră, fapt pentru care putem demara şi lucrările de investiŃie.
Dl Dina: Nu am înŃeles de ce l-am primit noi la comisie în ziua în care nu
l-aŃi adus. Asta n-am înŃeles. Adică n-am înŃeles caracterul de urgenŃă din punctul ăsta
de vedere pentru o străduŃă. Poate suntem tentaŃi să-l credem pe cel cu 113 documentaŃii
de blocuri. Dar.....
D-na Pârvulescu: Avem foarte multe cereri de la cetăŃeni pe această
străduŃă pe care dvs. nu o consideraŃi foarte importantă. Eu vă spun că sunt solicitări
foarte multe. Trebuie să demonstrăm cetăŃenilor Sectorului 6 că lucrăm în folosul lor şi
pentru dânşii. MulŃumesc.
Dl Dina: Aşa este. Şi noi în baza jurământului pe care l-am depus şi noi
lucrăm în slujba comunităŃii Sector 6. Eu am întrebat de ce a trebuit aşa urgent. Că
necesitatea domnilor de la Dudului, eu cred că rezidă nu de un an, nu de doi, nu de trei,
nu de patru, nu de cinci, nu de şase, nu de şapte.
D-na Surulescu: De-o viaŃă.
Dl Dina: AŃi văzut. A dat răspunsul corect doamna consilier. MulŃumesc.
Dl CuŃurescu: Şi eu vă mulŃumesc. Trecem la vot. Articolul 1. Îmi cer
scuze. Mai întâi votăm anexa. Voturi împotrivă?AbŃineri? 4 abŃineri. Voturi pentru? 17
voturi pentru.
Articolul 1 cu anexa inclusă. Voturi împotrivă? Nu sunt. AbŃineri? 4. Voturi
pentru? 17.
Articolul 2. Voturi împotrivă? Nu sunt. AbŃineri? 4. Voturi pentru? 17.
Articolul 3. Voturi împotrivă? Nu sunt. AbŃineri? 4. Voturi pentru? 17.
Hotărârea per ansamblu. Voturi împotrivă? Nu sunt. AbŃineri? 4. Voturi pentru?
17. Hotărârea a fost adoptată.
Am ajuns la ultimul punct de pe ordinea de zi. Hotărâre privind aprobarea
documentaŃiilor tehnico-economice pentru reabilitarea termică a 114 imobile de
locuinŃe. DiscuŃii vă rog? Domnul Dina.
Dl Dina: Domnul preşedinte, cu acceptul consiliului de babuini trei
minuŃele cu liderii de grup să avem o discuŃie. Dacă supuneŃi la vot şi liderii de grup
sunt de acord. Trei minute să avem o discuŃie.
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Dl CuŃurescu: Supunem la vot dacă doriŃi o pauză. Voturi pentru? Vă rog
frumos haideŃi să votăm. DoriŃi pauză? Voturi pentru? NumăraŃi şi spuneŃi-mi câŃi au
votat sau nu. Vă rog frumos ridicaŃi mâna. Voturi pentru pauză. Serviciul tehnic.
AbŃineri?
Dl Moisă: Domnule preşedinte, pentru ce am votat acum?
Dl CuŃurescu: Dacă sunt de acord cu pauză sau nu.
Dl Moisă: Am zis da.
Dl CuŃurescu: Da, ce? Păi trebuie să ridicaŃi şi mâna ca să.... Bine. Pauză
2 minute. Vă rog frumos haideŃi să ne încadrăm.
Dl Secretar: Rugăm doamnele şi domnii consilieri să poftească în sală.
Dl CuŃurescu: DiscuŃii?
HaideŃi să votăm Anexele 1-114.
Dl Dina: Ideea este în felul următor. Avem această documentaŃie, interesul
public este major, este bine cunoscut, dar ceea ce am ridicat eu ca problemă consiliului,
este întotdeauna procedural. Întotdeauna în consiliul local găsim motive să trecem pe
lângă legi, pe lângă proceduri, pe lângă regulament şi toate celelalte. În cazul nostru
concret, a început şedinŃa, ni s-a spus că avem un proiect. Noi am spus că proiectul nu
întruneşte condiŃiile. S-a discutat, facem 114, facem alea…Nu a fost pe ordinea de zi.
Nimeni nu poate să conteste faptul că avizul s-a dat în sală acum. Deci, nu la momentul
în care s-a dat ordinea de zi. Avem probleme pe suplimentarea ordinii de zi, avem
probleme pe raport…
Dl CuŃurescu: AŃi votat pentru ordinea de zi.
Dl Dina: Mi-am exprimat votul. Da. Mi l-am exprimat.
Dl CuŃurescu: La voturi pentru.
Dl Dina: Deci trecem peste asta. Ordinea de zi trebuia să dezbată toate
proiectele. Dar revenind dincolo de asta, procedural vorbind am consemnat că nu are
raport, am consemnat că nu are aia. Şi acuma ne apucăm să-l votăm.
Dl CuŃurescu: Eu văd că are raport.
Dl Dina: Aşa este. Dar, toată lumea ştie că a fost aici că l-am semnat în
sală, inclusiv dvs. după aprobarea ordinei de zi. Deci, la momentul aprobării ordinii de
zi el nu avea raport.
Dl CuŃurescu: Dl Secretar responsabil cu legalitatea a spus că se poate da
şi în sală. Avizul.
40

Dl Dina: Se poate da şi în sală. Eu vă spun condiŃiile de introducere pe
ordinea de zi, care spun “când introduci pe ordinea de zi să aibă raport”. El nu avea
raport. Până şi dl Primar a semnat în sală expunerea de motive, după, când am văzut că
expunerea nu era semnată. Deci condiŃiile de formă nu s-au…..
Dl CuŃurescu: Bun. DiscuŃii pe fond aveŃi sau numai procedurale?
Dl Dina: Da astea sunt. Da. CondiŃiile. Pe procedură insist în continuare.
CondiŃiile de formă pentru acest proiect nu sunt îndeplinite şi noi ne cerem scuze, dar
dacă facem acest proiect atacabil îl facem noi toŃi. Da. Întotdeauna facem concesii la
regulament şi la lege. Hai să o lăsăm pe aia aşa, hai să o…Corect. Dar asta a devenit
regulă la noi. Hai să dăm un aviz repede, hai să facem….
Dl CuŃurescu: VreŃi să o auziŃi pe doamna Pârvulescu? Vrea să vă dea un
răspuns.
Dl Dina: Mai bine prefer de la dl Secretar că el este cu legalitatea.
D-na Pârvulescu: Vroiam să vă spun doar un singur lucru. Raportul de
specialitate a fost modificat, pentru că dvs. aŃi probat din 141..
Dl Dina: Mă scuzaŃi. Eu vorbesc de raportul nostru al consilierilor.
Dl CuŃurescu: HaideŃi să o lăsăm să termine şi…
D-na Pârvulescu: Având în vedere caracterul de urgenŃă al acestui proiect
avizul de poate da ştiŃi foarte bine şi în timpul şedinŃei.
Dl Dina: Da. Îmi cer scuze. Eu am vorbit de raportul nostru. Nu am zis de
specialitate, al aparatului de specialitate.
Dl CuŃurescu: Am înŃeles, am înŃeles. Mai aveŃi şi altceva?
Dl Dina: Nu.
Dl CuŃurescu: Bun. HaideŃi să votăm Anexa A.
Dl Moisă: Domnule preşedinte, aici suntem un grup de prieteni zic eu în
consiliu. Trebuie să acceptăm că şi argumentele domnului Dina în mare parte sunt
îndreptăŃite pe procedură, pe de altă parte cred că şi dânsul şi toŃi ceilalŃi suntem de
acord cu o chestiune. Nu putem să ne permitem în nici un fel, nici unul din grupurile de
consilieri de aici să spunem opiniei publice că datorită unor chestii de procedură mai
amânăm cu nu ştiu cât timp până la o nouă şedinŃă aprobarea unei lucrări aşteptată de
locuitori cu atâta interes. Sunt convins că, colegii sunt de aceeaşi părere.
Dl CuŃurescu: HaideŃi domnul Dina vă rog ultima intervenŃie.
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Dl Dina: Da. Această intervenŃie se referă la hotărârea de consiliu îmi cer
scuze că nu ştiu numărul, este o hotărâre de consiliu care în baza ordonanŃei privind
reabilitarea termică 19 sau nu ştiu cât este ea, 18, ca să fim incluşi în programul de
reabilitare noi, a trebuit să prezentăm ministerului lucrării publice, dezvoltării şi
turismului a trebuit să prezentăm o hotărâre de consiliu în care am aprobat valorile de
investiŃie. Şi reamintesc onor Consiliului că acest lucru s-a întâmplat şi la vremea
respectivă v-am spus stimaŃi colegi că acea hotărâre nu este bună pentru noi, nu am
aprobat documentaŃii ceea ce facem astăzi. Avem o problemă. Onor ministerul a primit
de la noi o hotărâre în care i-am spus că am aprobat deja documentaŃiile fără a fi
aprobate. Şi o să vă rog să consultaŃi procesele verbale din urmă. Atunci vin şi întreb,
dacă am aprobat valorile de investiŃie de ce executivul astăzi în acest moment nu-şi
asumă să dea drumul la lucrări, că le-am aprobat valoarea de investiŃie. DocumentaŃia
de intervenŃie, auditul energetic, noi nu trebuie să aprobăm audit energetic, ăla îl face un
specialist, nu am nevoie să-l aprob. Şi ce mai avem, deci documentaŃie de avizare, audit
energetic şi expertiză. Eu nu trebuie să aprob expertiza, nu trebuie să aprob auditul.
Eventual documentaŃia de autorizare a lucrărilor de intervenŃie dar aia noi am trimis
deja valori de investiŃii. Din punctul nostru de vedere considerăm că executivul poate
să facă aceste lucruri. Atâta timp cât avem hotărâre cu valorile de investiŃie aprobate. Vă
mulŃumesc. Aştept explicaŃiile executivului.
D-na Pârvulescu: În seara asta se pare că avem dialog domnul consilier.
Deci, din câte îmi aduc eu aminte, noi, data trecută, am aprobat nişte valori, niste
indicatori caracteristici, caracteristici tipului obiectivului de investiŃii. Da? Şi vă readuc
aminte că acele valori le-am aprobat pentru contractul de finanŃare cu BEI unde grupul
PNL nu a fost de acord cu acest program, acuma văd că suntem foarte interesaŃi şi vai
oamenii săraci care nu au bani, şi au stat la baza documentaŃiei de avizare a comisiei de
autorizare a împrumuturilor locale. Deci nu au fost trimişi la Ministerul Dezvoltării.
Fapt pentru care astăzi, în urma proiectării, prezentăm această documentaŃie inclusiv
valorile pe investiŃie. Vă mai spun că, dacă citiŃi ordonanŃa 18 vedeŃi că obligativitatea
este şi pentru expertiză şi pentru audit, nu numai pentru studiul de fezabilitate.
Dl CuŃurescu: Vă mulŃumesc frumos. HaideŃi să trecem la vot. Anexa A.
Dl Dina: Domnule preşedinte vă rog frumos.
Dl CuŃurescu: Domnule Dina aŃi spus că este ultima intervenŃie.
Dl Dina: Eu vă rog frumos, atâta timp cât administratorul public face
declaraŃii politice cred că este impropriu. Poate domnul Primar ar trebui să ia nişte
măsuri. Revenim. Problema este în felul următor, avem o hotărâre de consiliu în care ni
se spune aşa. Avem această scrisoare de la minister, doamna Pârvulescu. Avem această
scrisoare în care ne cere lista cu valorile de investiŃii, trebuie să o aprobăm neapărat că
altfel vă opuneŃi. AduceŃi-vă aminte, şi o să scot pentru dvs. şi executiv şi consilieri
locali, voi scoate şi adresa, o am acasă, o s-o găsesc şi aici în arhivă, în care spune: uitaŃi
conform acestui model aprobaŃi şi trimiteŃi la minister să vă luăm în calcul. ŞtiŃi care
este diferenŃa, ministerul spunea aşa, spunea hotărârea de consiliu prin care aŃi aprobat
indicatorii, iar noi în consiliu am modificat-o şi am zis caracteristici, ca să eludăm de
fapt procedural vorbind, să eludăm faptul că nu am avut documentaŃii tehnico42

economice cum avem astăzi. Asta este problema. Şi vă asigur că este cum vă spun eu şi
vă voi prezenta în şedinŃa următoare aceste acte despre care am făcut vorbire.
Dl Primar: Domnul Dina la modul cum expuneŃi dvs. toate aceste
argumente nu relevă decât că nu doriŃi acest lucru. Este foarte clar pentru mine. Dar de
acolo până a bloca absolut tot ce-am.., toŃi consilierii de aici în afară de dvs. au înŃeles
necesitatea acestui proiect. Nici măcar în urma acestei documentaŃii să ştiŃi nu se poate
ştii exact cât costă de la un bloc la altul această lucrare, în urma devizului final se poate
ştii asta. Bănuiesc că ştiŃi, nu ştiu, acest amănunt. Argumentele dvs. nu fac decât să facă
gălăgie, să-mi perturbaŃi aici, toată lumea vrea să voteze, văd pe feŃele doamnelor şi
domnilor consilieri că au înŃeles necesitatea acestui proiect. Dar, v-aş ruga să închide-Ńi
odată toate argumentele dvs. care nu au chiar un suport foarte bine justificat. Vă rog.
Dl Flămânzeanu: Domnule preşedinte, domnule Primar o singură
problemă. Cele 114 blocuri fac parte din cele 300 care au fost aprobate în urmă cu circa
trei ani. Consider că putem să mergem la etapa următoare fără nici un fel de probleme,
mai ales că avem ceva obligaŃii şi restanŃe din urmă având în vedere că o mică parte din
ele circa 30, 40 s-au rezolvat. Vă rog să dăm dovadă de înŃelegere şi să trecem mai
departe.
Dl Primar: Vă mulŃumesc domnule Flămânzeanu. Rog domnul preşedinte
să treacă…
Dl CuŃurescu: Vă rog voturi pentru Anexa A. Voturi împotrivă? Nu sunt.
AbŃineri? 4 abŃineri. Voturi pentru? 16.
Anexele 1-114. Voturi împotrivă? Nu sunt. AbŃineri? 4 abŃineri. Voturi pentru?
16.
Articolul 1 cu anexele 1-114 iar la alineatul 2 şi cu Anexa A. Voturi împotrivă?
Nu sunt. AbŃineri? 4 abŃineri. Voturi pentru? 16.
Articolul 2. Voturi împotrivă? Nu sunt. AbŃineri? 4 abŃineri. Voturi pentru? 16.
Hotărârea per ansamblu. Voturi împotrivă? Nu sunt. AbŃineri? 4 abŃineri. Voturi
pentru? 16. Hotărârea a fost adoptată.
Dl Tulugea: Domnule preşedinte, pentru că într-adevăr doamna
administrator nu poate şi nici nu am reŃinut că a făcut declaraŃie politică, fac eu una.
Vreau să se consemneze în procesul verbal că grupul de consilieri al PNL a fost
împotriva anvelopării blocurilor în Sectorul 6. Vă mulŃumesc.
Dl Dina: Tot la capitolul declaraŃii politice dacă tot suntem aici, haideŃi să
consemnăm că noi nu ne-am împotrivit. Legea prevede exercitarea votului de
următoarea manieră: voturi pentru, abŃineri şi împotrivă. Ori consider că domnul
Tulugea face aprecieri…
Dl CuŃurescu: Eu ştiu că legea 215 spune că voturile abŃineri se numără la
voturi împotrivă.
Dl Dina: Aşa este, la ce contează. Dar noi nu am fost împotrivă. ReŃineŃi
acest aspect. De asemenea, domnule preşedinte în calitatea dvs. de preşedinte am şi eu o
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