al şedinţei ordinare din data de 24.09.2015
Dl Secretar: Aş dori să începem cu prezenţa:
Anton Cristian Ioan

PREZENT

Al Tawayah Angelica

PREZENT

Butacu Simona Valentina

PREZENT

Buznicea Cristinel

PREZENT

Bordei Niculaie

PREZENT

Catrina Eugen George

PREZENT

Dumitraşcu Cristian

PREZENT

Eftimie Cristinel

PREZENT

Enache Adrian Nicolae

PREZENT

Gaspar Florentina

PREZENT

Gheorghe Iulian

ABSENT MOTIVAT

Iacob Emanuel

PREZENT

Iacobescu Valeria

PREZENT

Moisă Constantin

PREZENT

Neacşu Ioana Mihaela

PREZENT

Nicolescu Daniela

PREZENT

Niculae Roxana Nicoleta

PREZENT

Orhei Oliviu Lucian

PREZENT

Petrea Gabriel

PREZENT

Petrescu Conona

PREZENT

Puşcaş Ionel

PREZENT

Simion Adrian

PREZENT

Stan Robert

PREZENT
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Stan Sorin Cristian

PREZENT

Surulescu Aurelia

PREZENT

Tănăsuică Ion

ABSENT

Tulugea Danil

PREZENT

Dl Gheorghe Iulian are o hârtie de învoire pentru această şedinţă, dl
Tănăsuică nu a venit încă. Din 27 consilieri în funcţie sunt 25 prezenţi.
Dau cuvântul d-lui preşedinte de şedinţă.
Dl Moisă: Bună seara, stimaţi colegi. În deschiderea şedinţei noastre
îl rog pe dl Secretar să supună la vot procesul verbal al şedinţei anterioare.
Vă rog, dl Secretar.
Dl Secretar: Vă supun atenţiei procesul verbal al şedinţei ordinare
din data de 06.08.2015. Cine este împotrivă? Se abţine cineva? O abţinere, d-na
consilier Niculae. Cu 24 de voturi procesul verbal a fost adoptat.
Dau cuvântul preşedintelui de şedinţă.
Dl Moisă: Stimaţi colegi, sedinţa de astăzi a fost convocată prin
dispoziţia d-lui Primar al Sectorului 6 nr. 2324/18.09.2015. Avem raportul
responsabilului cu societatea civilă care ne arată că nu s-au înregistrat propuneri şi
sugestii sau recomandări din partea societăţii civile pentru proiectele de pe această
ordine de zi. În aceste condiţii aş vrea să-l invit pe dl Viceprimar, reprezentantul
Executivului, să vină la prezidiu.
Dacă nu sunt discuţii la ordinea de zi şi dacă Executivul nu are propuneri
pentru ordinea de zi, vă supun votului dvs. ordinea de zi. Este cineva împotrivă?
Se abţine cineva? În unanimitatea celor 25 de voturi...
Dl Secretar: 26 de voturi că a venit şi dl Tănăsuică.
Dl Moisă: Cu 26 de voturi ordinea de zi a fost aprobată.
Trecem la punctul doi de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
alegerea preşedintelui de şedinţă.
Vă rog să faceţi propuneri.
Dl consilier Buznicea.
Dl Buznicea: Dl preşedinte, mulţumesc frumos. Din partea grupului
de consilieri P.N.L. propun pentru funcţia de preşedinte de şedinţă pe dl Danil
Tulugea.
Dl Moisă: Domnul?
Dl Buznicea: Danil Tulugea.
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Dl Moisă: Da. Mai este vreo propunere? Având în vedere că nu mai
este nicio propunere, supun la vot această propunere. Cine este pentru? Se abţine
cineva? Nu. Împotrivă? Nu. Cu 26 de voturi, dl Danil Tulugea este ales preşedinte
de şedinţă pentru următorul mandat, până la 31 decembrie 2015.
Să supunem proiectul de hotărâre în ansamblul lui. Este cineva împotrivă?
Se abţine cineva? În unanimitate proiectul de hotărâre privind alegerea
preşedintelui de şedinţă este adoptat.
Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al
Municipiului Bucureşti.
Înainte de aceasta aş vrea să vă consult să vă propun să aplicăm aceeaşi
manieră, în sensul că, dacă nu sunt discuţii generale să aprobăm proiectele în
integralitatea lor.
Este cineva împotrivă? Se abţine cineva? Deci, adoptăm această modalitate.
La acest proiect de hotărâre dacă sunt discuţii? Dacă nu sunt, supun
proiectul votului dvs.. Este cineva împotrivă? Se abţine cineva? O abţinere (d-na
Niculae). Cu 25 de voturi pentru şi o abţinere, proiectul rectificării bugetului este
adoptat.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 192/2009 privind aprobarea modului de
atribuire a contractului de închiriere tip, precum şi a taxei de închiriere a unui loc
pentru parcările supraterane SMART PARKING.
Discuţii? Dacă nu sunt discuţii, este cineva împotrivă? Se abţine cineva? O
abţinere (d-na Butacu). Deci, avem o abţinere, cu 25 de voturi pentru şi o abţinere,
proiectul este aprobat.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Sector 6. Discuţii?
Dl Simion: Mă abţin.
Dl Moisă: Dl consilier se abţine, în sensul că nu votează. Supun
proiectul votului dvs.. Cine este împotrivă? Se abţine cineva? O abţinere (dl
Bordei). Cu 24 de voturi pentru şi o abţinere şi o neparticipare la vot, proiectul este
adoptat.
La proiectul de la punctul 6, aş vrea să vă spun că, în calitate de consilier,
fac următoarea completare, este o eroare materială: Proiect de hotărâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii:
“Reabilitare parte carosabilă aferentă aleii ce face legătura între Str. Valea Roşie
şi Aleea Valea Călugărească prin spatele Bl. A10”, lipsea cuvântul Valea.
Deci, dacă sunteţi de acord cu această modificare, modificarea va fi şi în
articolul 1. Este cineva împotrivă? Se abţine cineva? O abţinere (d-na Niculae).
Să supunem proiectul în ansamblul său, acesta fiind amendamentul. Este
cineva împotrivă? Se abţine cineva? Proiectul cu 25 de voturi pentru şi o abţinere,
este adoptat.
Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea şi
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completarea Anexei nr. 1 a H.C.L. Sector 6 nr. 21 din data de 16.02.2015 privind
organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi
particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2015 –
2016 cu Grădiniţa cu Program Prelungit ,,PRIKI” şi Grădiniţa ,,GOODSTART”
la unităţi de învăţământ particular.
Discuţii? Este cineva împotrivă? Se abţine cineva? Cu 26 de voturi pentru,
proiectul a fost adoptat.
Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
derulării şi finanţării în anul şcolar 2015 – 2016 din bugetul local al Sectorului 6
al Municipiului Bucureşti a proiectului “Şcoală după şcoală” desfăşurat de către
Administraţia Şcolilor Sector 6 în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Sector 6.
Discuţii? Dacă nu sunt discuţii, supun proiectul în ansamblul său. Este
cineva împotrivă? Se abţine cineva? Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost
adoptat.
Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea şi
completarea H.C.L. Sector 6 nr. 156 din data de 27.11.2014 privind
nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de
administraţie ale unităţilor de învăţământ de stat, particular şi confesional din
Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti.
Discuţii? Dacă nu sunt discuţii, supun proiectul în ansamblul său. Este
cineva împotrivă? Se abţine cineva? Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost
adoptat.
Punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
Planului urbanistic de detaliu – “Calea Apeductului nr. 83”, Sector 6, pentru
construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 225,92
m.p., proprietate privată persoană fizică.
Discuţii? Este cineva împotrivă? Se abţine cineva? Şi acest proiect a fost
adoptat.
Punctul 11: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de
detaliu – “Strada Boziilor nr. 6”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea
de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 271 m.p., proprietate privată persoană
fizică.
Discuţii? Dacă nu sunt discuţii, supun proiectul votului dvs.. Este cineva
împotrivă?
Biroul Tehnic: 13. Dl Orhei, votaţi?
Dl Moisă: 13 voturi împotrivă.
Biroul Tehnic: Acum a votat şi dl Orhei deci, 14 împotrivă (d-na Al
Tawayah, d-na Butacu, dl Bordei, dl Catrina, dl Eftimie, dl Iacob, d-na Iacobescu,
dl Moisă, d-na Neacşu, dl Orhei, dl Petrea, dl Stan Sorin, d-na Surulescu, dl
Tănăsuică).
Dl Moisă: Cine se abţine?
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Biroul Tehnic: 12.
Dl Moisă: 12 abţineri (dl Anton, dl Buznicea, dl Dumitraşcu, dl
Enache, d-na Gaspar, d-na Nicolescu, d-na Niculae, d-na Petrescu, dl Puşcaş, dl
Simion, dl Stan Robert, dl Tulugea). Deci, proiectul nu a fost adoptat. Deci, acesta
cu Strada Boziilor, da? Respins.
Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Budieni nr. 17A”, Sector 6,
pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în
suprafaţă de 307 m.p., proprietate privată persoane fizice.
Discuţii? Dacă nu sunt discuţii, supun votului dvs.. Este cineva împotrivă?
Nu. Se abţine cineva? Nu. Deci, cu 26 de voturi, proiectul a fost adoptat.
Punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
Planului urbanistic de detaliu – “Strada Deduleşti nr. 3”, Sector 6, pentru
construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 267 m.p.,
proprietate privată persoană fizică.
Discuţii? Dacă nu sunt, este cineva împotrivă? Se abţine cineva? Nu. Deci,
cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu –
“Intrarea Jarului nr. 9”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de
locuinţă pe un teren în suprafaţă de 274 m.p., proprietate privată persoană fizică.
Discuţii? Nu. Atunci proiectul în ansamblul său. Este cineva împotrivă? Se
abţine cineva? Deci, cu 26 de voturi, proiectul este adoptat.
Punctul 15 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
Planului urbanistic de detaliu – “Strada Oboga nr. 26”, Sector 6, pentru
construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de
427 m.p., proprietate privată persoană juridică.
Discuţii? Proiectul în ansamblul său. Este cineva împotrivă? Se abţine
cineva? Deci, cu 26 de voturi, proiectul a fost adoptat.
Punctul 16 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Oboiului nr. 3”, Sector 6, pentru
construire imobil cu funcţiunea de locuinţe de serviciu pe un teren în suprafaţă de
152 m.p., proprietate privată persoană juridică.
Discuţii? Dacă nu sunt discuţii, proiectul în ansamblul său. Este cineva
împotrivă? Se abţine cineva? Deci, cu 26 de voturi proiectul a fost adoptat.
Punctul 17 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
Planului urbanistic de detaliu – “Strada Părăluţelor nr. 11C”, Sector 6, pentru
construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 161 m.p.,
proprietate privată persoană fizică.
Discuţii? Dacă nu sunt discuţii, proiectul în ansamblul său. Este cineva
împotrivă? Se abţine cineva? Deci, cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.
La punctul 18 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
Planului urbanistic de detaliu – “Calea Plevnei nr. 168A”, Sector 6, pentru
construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de
268 m.p., proprietate privată persoană fizică.
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Discuţii? Dacă nu sunt, proiectul în ansamblul său. Este cineva împotrivă?
Se abţine cineva? Nu. Deci, cu 26 de voturi, proiectul de la punctul 18 a fost
adoptat.
Punctul 19: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de
detaliu – “Strada Preciziei nr. 34B”, Sector 6, pentru construire hale cu
funcţiunea de depozitare pe un teren în suprafaţă de 31.578 m.p., proprietate
privată persoană fizică.
Dl Viceprimar: Pe Strada Preciziei încă sunt discuţii, vă rog să avem
răbdare să ne dea dl Primar un punct de vedere. Hai să facem o pauză de un minut
sau trecem peste şi le votăm la sfârşit. Îl reluăm pe acesta la final.
Dl Moisă: Trecem la punctul 20 până se concretizează discuţiile pe
punctele 19 şi 22.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu –
“Strada Spacu Gheorghe nr. 18”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea
de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 309 m.p., proprietate privată persoană
fizică.
Discuţii? Dacă nu sunt, proiectul în ansamblul său. Este cineva împotrivă?
Se abţine cineva? Deci, cu 26 de voturi, proiectul de la punctul 20 a fost adoptat.
Proiectul de la punctul 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului
urbanistic de detaliu – “Strada Strămoşilor nr. 3”, Sector 6, pentru construire
imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 258 m.p.,
proprietate privată persoane fizice.
Discuţii? Dacă nu sunt, proiectul în ansamblul său. Este cineva împotrivă?
Se abţine cineva? Deci, cu 26 de voturi, proiectul de la punctul 21, Strada
Strămoşilor a fost adoptat.
Punctul 23 de pe ordinea de zi. Timişoara este în discuţii. Deci, 19 şi 22.
23: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu –
“Drumul Valea Largă nr. 32-38”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea
de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 3.500 m.p., proprietate privată persoană
fizică.
Discuţii? Dacă nu sunt, proiectul în ansamblul său. Este cineva împotrivă?
Se abţine cineva? Nu. Deci, cu 26 de voturi, proiectul de la punctul 23, Drumul
Valea Largă nr. 32-38 a fost adoptat.
Punctul 24 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Lungă nr. 40N”, Sector 6, pentru
construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de
281 m.p., proprietate privată persoană fizică.
Discuţii? Dacă nu sunt, proiectul în ansamblul său. Este cineva împotrivă?
Se abţine cineva? Deci, cu 26 de voturi pentru şi acest proiect Drumul Valea
Lungă a fost adoptat.
Punctul 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de
detaliu – “Strada Valea Oltului nr. 93-99”, Sector 6, pentru construire staţie
carburanţi pe un teren în suprafaţă de 3.279 m.p., proprietate privată persoane
fizice.
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Discuţii? Dacă nu sunt discuţii este cineva împotrivă?
Dl Viceprimar: Discuţii. Nu, acesta este Valea Oltului. Am înţeles că
este construcţie pe el.
Dl Eftimie: Există planul.
Dl Viceprimar: Nu ştiu ce nu există.
D-na Surulescu: Simona, ce nu există pe Valea Oltului?
Dl Anton: Acela de precoordonare reţele.
D-na Butacu: Şi avizul de circulaţie.
Dl Eftimie: La staţia de carburant?
Dl Viceprimar: Nu are toate actele. Când o să aibă toate actele,
artunci îl votăm.
Dl Moisă: La microfon v-aş ruga, dl consilier.
Dl Anton: Avizul de precoordonare reţele şi avizul de circulaţie.
Deci, nu sunt.
Dl Moisă: Dl Arhitect Şef, ce ne puteţi spune?
Dl Arhitect Şef: Nu pot decât să îmi exprim mirarea că nu există. Din
punctul meu de vedere orice documentaţie care ajunge la consiliu este completă.
Îmi cer scuze în faţa consilierilor şi nu o să se mai întâmple. Nu ştiu ce s-a
întâmplat în cazul acesta.
Dl Moisă: Deci, aţi auzit considerentele colegilor noştri, lipsa unor
documentaţii de avizare. Supun atunci proiectul la vot. O secundă. Valea Oltului
nr. 93-99. Cine este împotrivă?
Biroul Tehnic: 15 cu d-na Gaspar.
Dl Viceprimar: Am o întrebare, dacă tot este incomplet nu îl scoatem
de pe ordinea de zi şi îl votăm data viitoare? Ce mai contează?
Dl Secretar: Nu mai poţi să îl scoţi.
D-na Surulescu: S-a votat ordinea de zi.
Dl Dina: Nu mai poate fi scos. Sugestia este, se abţine toată lumea ca
să poţi să îl introduci, dacă este ok. Dacă l-ai picat, este mai problematic.
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Dl Moisă: Atunci haideţi să adoptăm această sugestie, dacă ne
abţinem toţi, se poate scoate de pe ordinea de zi.
Dl Dina: Nu. Are posibilitatea data viitoare...
Dl Moisă: Da, atunci reluăm votul. Cine este împotrivă? Cine se
abţine? Este cineva pentru? Deci, cu 26 de abţineri, proiectul nu este adoptat.
Revenim la proiectul de la punctul 19: Proiect de hotărâre privind
aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Preciziei nr. 34B”, Sector 6,
pentru construire hale cu funcţiunea de depozitare pe un teren în suprafaţă de
31.578 m.p., proprietate privată persoană fizică.
Discuţii?
Dl Viceprimar: Da, eu aş vrea să mă lămuresc ce lipseşte de la dosar.
Dl Moisă: O secundă. Haideţi să ascultăm nişte precizări de la dl
Viceprimar.
Dl Viceprimar: Dl Arhitect, spuneţi-mi ce lipseşte de la dosar, dacă
lipseşte ceva şi dacă e...
Dl Arhitect Şef: Pe opis era trecut că lipseşte avizul de
precoordonare de reţele şi planşa de reţele edilitare, dar s-a constatat că sunt la
dosar.
Dl Viceprimar: Deci, lipsesc mai multe sau nu?
D-na Butacu: Da.
Dl Eftimie: Dl preşedinte, atât timp cât dosarul este incomplet,
atunci, automat că nu putem să-l trecem, mi se pare normal, cum, eu mă duc
undeva fără pantaloni pe mine?
Dl Moisă: D-le consilier, am înţeles de la dl Arhitect Şef că dosarul a
fost completat.
D-na Butacu: Dosarul este incomplet, dl Moisă. D-le consilier,
dosarul este incomplet.
Dl Moisă: Atunci supun la vot. Dl Arhitect Şef a spus că este
complet, colegii mei care au verificat, colegii noştri, că nu este complet. Deci, cine
este împotrivă? Cine se abţine?
Biroul Tehnic: 26.
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Dl Moisă: Este cineva pentru? Deci, cu 26 de abţineri şi acest proiect
nu este adoptat şi trecem la ultimul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea
Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 98”, Sector 6, pentru
construire ansamblu cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 25.056 m.p.,
proprietate privată persoană juridică.
Discuţii?
Dl Viceprimar: Aceeaşi întrebare. Lipseşte ceva de la dosar?
Dl Moisă: Deci, nu lipsesc, da?
D-na Butacu: Ba da, ba da, lipsesc.
Dl Moisă: Dl Arhitect?
Dl Arhitect Şef: V-am precizat şi la proiectul anterior, eu ştiam că tot
ce ajunge în consiliu, este complet. O să iau şi eu măsurile asupra celor care nu-şi
fac treaba.
Dl Viceprimar: Eu înţeleg, dar lipsesc nişte planşe acolo.
Dl Arhitect Şef: Probabil. Dacă sunt anunţat cu 5 minute sau înainte
de şedinţă sau în timpul şedinţei, chiar n-am ce să fac.
Dl Moisă: În aceste condiţii, este cineva împotrivă? Se abţine cineva?
Deci, 26. Este cineva pentru? Deci, cu 26 de abţineri şi acest proiect nu este
adoptat.
Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi: Întrebări şi interpelări.
Dl consilier.
Dl Eftimie: D-le preşedinte, stimaţi colegi, mă adresez dvs. cât şi
conducerii administrative pentru o situaţie total neplăcută din partea conducerii
Administraţiei Pieţelor. În luna iulie au emis şi au întocmit mai multe contracte cu
diferiţi producători pentru vânzarea de pepeni în Piaţa Gorjului. Oamenii de bună
credinţă s-au dus, au încheiat contractele, au plătit până la 15, 20 septembrie, ca
mai târziu unui domn deputat din Colegiul 26, parcă dl Mironescu îl cheamă, el a
văzut că se comercializează pepeni pe trotuarul din partea dreaptă a Pieţii Gorjului.
Cert este că într-o sâmbătă, necunoscându-mă, fiind şi eu în Piaţa Gorjului, a făcut
afirmaţia că „pe ăştia o să îi scot de luni încolo că aşa vreau eu”. Cert este că s-au
primit nişte notificări din partea Administraţiei Pieţelor, iar luni dimineaţă parcă
erau la o manifestare publică şi aici, îmi pare rău dl Director Cezar pentru că
Poliţia Locală trebuie folosită în alte scopuri decât cel de însoţire a unor inspectori,
la fiecare punct de lucru al acelor..., erau doar 4 producători, erau 3 inspectori şi 6
poliţişti, era o manifestare de poliţie, din punctul meu de vedere era o ruşine, mai
mult că nu era legal. Acei producători trebuiau chemaţi atât timp cât erau sub
influenţa unui contract şi plătit de ei, da? Cert este că au luat şi amendă, da şi într9

o noapte s-au pus stâlpişori care nu mai poate să treacă nici măcar un cetăţean pe
acel trotuar. Oare dl Mironescu, aceasta este menirea unui deputat şi de când dl
Mironescu se bagă în problemele Administraţiei Pieţelor? Nu vi se pare că este o
depăşire a atribuţiilor unui deputat sau dl Mironescu pregăteşte aria pentru Piaţa
Gorjului şi din acest punct de vedere domnilor colegi şi stimată conducere a
Administraţiei Primăriei Sectorului 6, ştiu că este în derulare un P.U.D. pentru
Piaţa Gorjului şi Piaţa Veteranilor. V-aş ruga ca acel P.U.D. care este în derulare,
să nu se mai întâmple cum s-a întâmplat acum 20 de ani când prin atribuire directă
s-a dat unei „n” persoane sau mai multor persoane, piaţa pe 20 de ani, ceea ce se
urmăreşte şi acum că ştim foarte bine că expiră contractul la Piaţa Gorjului în luna
noiembrie şi noi cunoaştem foarte bine cine este principalul favorit de a lua
această piaţă, tocmai de aceea eu voi iniţia un proiect de hotărâre în acest sens şi
solicit externalizarea pentru Piaţa Gorjului pentru că deja s-au emis autorizaţii care
să fie prinse în acest P.U.D.. P.U.D.-ul acesta are un scop foarte bine determinat
pentru că s-au construit foarte multe locaţii atât în Piaţa Gorjului cât şi în Piaţa
Veteranilor pentru a fi prinse în acest P.U.D.. Nu degeaba se face P.U.D.-ul acesta,
inclusiv etajele care s-au făcut pe complex, inclusiv buticurile pentru dl Costel,
pentru dl pachistanez ş.a.m.d., le cunoaştem foarte bine. Tocmai de aceea solicit
Consiliului Local să nu se mai întâmple cum s-a întâmplat acum 20 de ani. Vă
mulţumesc.
Dl Moisă: Da, dl consilier.
Dl Eftimie: Şi mai am încă o mică întrebare pentru dl Arhitect Şef.
D-le Arhitect Şef, pentru cultura mea generală, este posibil ca în Piaţa Gorjului,
atâta timp cât există nişte contracte în derulare şi cu oameni care au deja locaţiile
acolo şi vând de atâţia ani de zile, să se obţină o autorizaţie de o anumită firmă
care să fie prinsă în P.U.D. şi să fie aruncaţi oamenii aceia? Iar dacă dvs. chiar
vreţi să verificaţi, v-aş ruga să notaţi această firmă. Se numeşte S.C. MG ROMEURO DISTINCT S.R.L. care a obţinut o autorizaţie în luna august pentru
construirea mai multor magazine acolo.
Dl Anton: MG?
Dl Eftimie: MG ROM-EURO DISTINCT S.R.L.. A fost obţinută în
mai puţin de 7 zile. Dacă consideraţi că este posibil şi v-aş ruga...
Dl Arhitect Şef: O să verific.
Dl Eftimie: V-aş ruga, totdeauna când am făcut o solicitare la dvs. aţi
fost un om deosebit şi de bun augur şi mi-aţi pus la dispoziţie toată documentaţia,
poate îmi puneţi o copie după toată documentaţia aceasta, vă rog frumos. Vă
mulţumesc anticipat.
Dl Moisă: Mulţumesc, dl consilier. Consider că factorii care sunt în
sală au auzit interpelarea d-lui consilier. Da, dl consilier, vă rog.
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Dl Puşcaş: Da, eu nu am înţeles. În afară de faptul că a fost criticat dl
deputat Mironescu, n-am prea înţeles care este problema, faptul că se interzice
comerţul cu pepeni pe stradă, asta mi se pare o chestie extraordinară. Eu mi-aş dori
un deputat, de exemplu în colegiul 27, în zona Pieţei Veteranilor care să facă
acelaşi lucru, deci, chiar nu înţeleg. Când încercăm să intrăm într-o normalitate, să
oferim cetăţenilor un flux de circulaţie, gata, ne-am trezit că apărăm drepturile
oamenilor, dar eu vă spun că îmi fac veacul prin zona respectivă şi marea
majoritate a oamenilor se simt deranjaţi de afluxul acesta de comerţ în debandadă.
Eu cred că în sfârşit dl deputat Mironescu a făcut o chestie elegantă şi civilizată şi
care pe viitor ar trebui luată ca exemplu şi să facem şi noi cât putem şi să
promovăm comerţul stradal în limitele şi în normele civilizate.
Dl Moisă: Mulţumesc, dl consilier. Dl consilier Buznicea.
Dl Buznicea: Mulţumesc, d-le preşedinte. În condiţiile acestea, dacă
cetăţenii se simt asaltaţi de mulţimea de comercianţi, cer sancţionarea celor care au
eliberat autorizaţiile de vânzare spaţiu public. Pentru că dacă oamenii au avut
autorizaţie, aşa cum spune dl consilier Eftimie, nu este normal să le ridicăm fără
un motiv, dacă le-am dat fără să aibă dreptul atunci cei care le-au dat, să răspundă.
Dl Moisă: Da. Dl consilier Bordei.
Dl Bordei: Eu sunt surprins, pe cuvânt de onoare vă spun că ştiu că
lucrurile, în general, aşa se desfăşoară cu onestitate. Oricum, dincolo de orice,
subscriu la cele spuse de dl Eftimie şi mă solidarizez cu cele afirmate de dânsul.
Mulţumesc.
Dl Moisă: Mulţumesc d-le consilier. Mai e vreo interpelare? Dacă nu
mai sunt, declar închise lucrările şedinţei Consiliului Local de astăzi. Vă
mulţumesc!
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