al şedinţei ordinare din data de 28.05.2015

D-na Secretar face prezenţa: Bună ziua. Neacşu Ioana Mihaela este
absentă. Stan Sorin este absent. Tănăsuică Ion absent. Din 27 de consilieri în
funcţie, 24 prezenţi.
Propun, în primul rând, aprobarea procesul verbal al şedinţei ordinare din
data de 30.04.2015 la vot. Cine este pentru? Abţineri? O abţinere, d-na Iacobescu.
Biroul Tehnic: 23 pentru şi o abţinere.
D-na Secretar: Îi dau cuvântul d-lui preşedinte.
Dl Puşcaş: Bună seara şi bine aţi venit la şedinţa Consiliului Local de
astăzi 28.05.2015.
În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin. (1) şi ale art. 68 alin. (1) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Primarul Sectorului 6, dispune: Articol unic: Se convoacă Consiliul Local
Sector 6 în şedinţă ordinară în data de 28.05.2015, ora 1700 în sala de şedinţe a
Primăriei Sectorului 6, situată în Calea Plevnei nr. 147-149, cu ordinea de zi pe
care o să o prezentăm imediat.
Înainte de a trece la supunerea ordinii de zi la vot, aş vrea să întreb dacă sunt
reprezentanţi ai presei în sală? Se pare că astăzi nu avem. Pentru bunul mers al
şedinţei aş vrea să vă propun ca proiectele de hotărâre să le votăm în integralitatea
lor în situaţia în care nu sunt discuţii pe marginea lor. Cine este de acord cu această
modalitate de lucru? Cine se abţine? Cine este împotrivă? În unanimitatea
membrilor Consiliului Local se aprobă această modalitate de lucru.
Supun la vot ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local din 28.05.2015. Cine
este pentru? Cine se abţine? Cine este împotrivă?
Biroul Tehnic: 24 de voturi pentru.
Dl Puşcaş: Cu 24 de voturi pentru, este aprobată ordinea de zi a
şedinţei Consiliului Local din 28.05.2015.
Trecem la proiectele de hotărâre. Primul punct era aprobarea procesului
verbal şi s-a făcut deja.
Trecem la punctul 2: Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării
Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului
Bucureşti.
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Sunt discuţii? Nu sunt discuţii. Supun proiectul de hotărâre aprobării dvs..
Cine este împotrivă? Cine se abţine?
Biroul Tehnic: 25 de voturi pentru, că a venit şi dl Tănăsuică.
Dl Puşcaş: Deci, cu 25 de voturi pentru...
Biroul Tehnic: Nu. Staţi puţin. Deci, două abţineri (d-na Nicolescu şi
d-na Niculae) şi 23 de voturi pentru.
D-na Secretar: Având în vedere că dl Tănăsuică participă la şedinţă,
avem 25 de consilieri prezenţi.
Dl Puşcaş: Da. Deci, avem două abţineri şi 23 de voturi pentru. Prin
urmare, punctul 2 de pe ordinea de zi a fost aprobat.
Punctul 3: Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe
trimestrul 1 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2015.
Supun proiectul de hotărâre aprobării dvs.. Cine este împotrivă? Cine se
abţine? Cu votul majorităţii consilierilor locali ai Sectorului 6, 25 de voturi,
proiectul de hotărâre este aprobat.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea listei
de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii
de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”,
rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere.
Supun proiectul de hotărâre aprobării dvs.. Cine este împotrivă? Cine se
abţine? Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre este aprobat.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
“Bursei Primarului Sectorului 6” pentru elevii din unităţile de învăţământ
preuniversitar de stat din Sectorul 6.
Supun proiectul de hotărâre aprobării dvs.. Cine este împotrivă? Cine se
abţine? Cu 25 de voturi, proiectul de hotărâre este aprobat.
Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
ale Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6.
Supun proiectul de hotărâre aprobării dvs.. Cine este împotrivă? Cine se
abţine? Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre este adoptat.
Suntem 26 din acest moment. A venit şi dl Stan. Deci, din acest moment
suntem 26 de consilieri locali la această şedinţă, odată cu sosirea d-lui Stan Sorin
Cristian. Bine aţi venit, d-na Neacşu. Deci, din acest moment avem o şedinţă de
consiliu cu efectiv complet, odată cu sosirea d-nei consilier Neacşu Ioana Mihaela.
Mergem mai departe.
Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
ale Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6.
Supun proiectul de hotărâre aprobării dvs.. Cine este împotrivă? Cine se
abţine? Cu 27 de voturi, proiectul de hotărâre este aprobat.
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Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind acordarea normei
de hrană personalului Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6.
Discuţii? Nu sunt. Supun proiectul de hotărâre aprobării dvs.. Cine este
împotrivă? Cine se abţine? Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre este
aprobat.
Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Ierbei nr. 7”, Sector 6, pentru extindere
şi supraetajare locuinţă pe un teren în suprafaţă de 301 mp., proprietate privată
persoană fizică.
Discuţii? Vă rog.
Dl Eftimie: D-le preşedinte. Pentru acest punct eu am să votez pentru,
deşi, în conştiinţa mea, sunt multe nelămuriri datorită fapului că acest cetăţean a
depus P.U.D.-ul în urmă cu 2 ani la Primăria Locală a Sectorului 6 la Urbanism.
Deci, 2 ani de zile acest cetăţean a fost plimbat de către un organ abilitat care
trebuia să prezinte acest P.U.D în faţa consiliului, ceea ce nu a făcut. Mai mult
decât atât, tot acel organ abilitat de la etajul 3, i-a spus cetăţeanului cu nonşalanţă
,,poţi să construieşti până îţi iese P.U.D.-ul”. Ceea ce mi se pare că acestui cetăţean
i s-au încălcat drepturile aşa, într-un mod, ca să nu-i spun, grosolan. Tocmai de
aceea eu revin la faptul şi am să votez pentru P.U.D.-ul pentru acest cetăţean, dar
în acelaşi timp rog pe dl manager Dina, să dispună o anchetă cu privire la această
tergiversarea a P.U.D.-lui care a avut loc, mai ales că cetăţeanul spune că a fost
plimbat de o doamnă bine făcută, nici prea înaltă, nici prea scundă, dar bine făcută
şi tunsă scurt. Vă mulţumesc.
Dl Puşcaş: Şi eu vă mulţumesc d-le consilier şi mă bucur că votaţi
pentru acest proiect şi veniţi în sprijinul acestui cetăţean.
Mai sunt discuţii? Nu.
Prin urmare supun proiectul de hotărâre aprobării dvs.. Cine este împotrivă?
Cine se abţine? Cu majoritatea voturilor proiectul de hotărâre …..
Biroul Tehnic: 2 abţineri.
Dl Puşcaş: Scuze, 2 abţineri (d-na Nicolescu, d-na Niculae).
Deci cu 2 abţineri şi cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre este
aprobat.
Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Cântării nr. 16”, Sector 6,
pentru concesionare teren în vederea construirii unui imobil cu funcţiunea de
locuinţe pe un teren în suprafaţă totală de 220 mp. – suprafaţă teren propus a fi
concesionat de cca. 77 mp., domeniul privat al Municipiului Bucureşti.
Discuţii? Supun proiectul de hotărâre aprobării dvs.. Cine este împotrivă?
Cine se abţine? Cu 27 de voturi proiectul de hotărâre este aprobat.
Dl Viceprimar: Domnule Director de la Poliţia Locală, am
rugămintea ca acum, pentru că cei doi cetăţeni pot intra în legalitate, să dispuneţi
măsurile legale pentru acest lucru. Aveţi şi pozele la dosar, ştiţi ce aveţi de făcut.
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Dl Puşcaş: Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi: Întrebări,
interpelări. Da, vă rog d-lor colegi.
Dl Bordei: Pentru Poliţia Locală, dl Director General, cred că este
aici, da? Aţi văzut că am votat disciplinat Organigrama, Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare, Statul şi norma de hrană. Am parcurs şi eu aceste
materiale, din punctul meu de vedere dacă şi în practică Poliţia Locală s-ar
manifesta aşa cum este scris, cu siguranţă că ar trebui să desfiinţăm Poliţia
Naţională, Jandarmeria şi firmele acele private. Dl Director, în Calea Crângaşi
nr. 20, 22, 24, 26 şi Pădureni nr. 1 vă rog să dispuneţi o anchetă, sau verificaţi
modul cum Poliţia Locală a răspuns la sesizările administratorilor sau preşedinţilor
din blocurile respective. Am semnale nu atât de plăcute, tocmai de aceea v-aş ruga
pe dvs. să faceţi o verificare pentru că eu, Poliţia Locală să fiu sincer, poate aţi
văzut am votat, nu o recunosc decât numai după faptul că ridică maşini. A ridicat
maşini eu fiind de trei ori în situaţia de genul acesta şi aţi văzut că până la urmă
oamenii au avut dreptate. A fost incorect şi ilegal şi a trebuit să vină Avocatul
Poporului şi Curtea de Casaţie şi Justiţie ca să spună că totul a fost incorect. Vreau
să vă întreb numai acum dacă e posibil să răspundeţi, dacă pentru anul 2014 şi
dvs., ca orice grup social, vă măsuraţi activitatea prin ceva anume. Care a fost
coeficientul de activititate, practic eficientizarea la dvs. în ce calificative s-a făcut
pe 2014? Mulţumesc mult.
Dl Puşcaş: Da, dl director.
Dl Cezar Marinescu: Trebuie să vă răspund ceva, am luat notă de
ceea ce dvs. aţi publicat mai devreme şi vom face aceste verificări cu toată
seriozitatea necesară. În ceea ce priveşte analiza activităţii primiţi acest raport
trimestrial, este dat către consiliu, deci ar trebui să îl cunoaşteţi în amănunt fiecare
dintre dvs..
Dl Bordei: Da, am înţeles. Pentru Direcţia de Asistenţă Socială, revin
la ce v-am mai rugat şi anume să ne puneţi la dispoziţie tabelul cu cele 400 de
pachete pe care Consiliul Local al Sectorului 6 le-a aprobat în 2013. Dvs. mi-aţi
răspuns că Legea nr. 677/2001 nu vă dă voie, m-am consultat cu un jurist şi întradevăr dvs. nu aveţi dreptate. Eu nu v-am cerut date secrete, ci date publice: nume,
prenume, adresa de domiciliu şi eventual telefonul public.
Tot pentru Direcţia de Asistenţă Socială, dl director, dacă este aici, vă supun
atenţiei o situaţie foarte, foarte delicată a unei doamne care se numeşte Gerdoi
Teodora Angela în vârstă de 78 de ani, bolnavă, netransportabilă este dusă pe braţe
de la pat către toaletă. Au făcut o cerere pentru a se încadra în nişte norme de
ajutor social, echipa care s-a deplasat acolo a constatat că este de calificativ uşor.
Eu personal am fost acolo, aşa ceva nu pot să cred că poate să existe în Direcţia de
Asistenţă Socială, poată să decidă astfel de lucruri în condiţiile când oamenii sunt
vai de ei, doamna aceasta cred că nu cântăreşte mai mult de 32 de kg. Deci e vorba
de Gerdoi Teodora Angela din str. Sibiu nr. 18, bl. 813, sc.1, ap. 11. Vreau să-mi
daţi răspuns în scris prin Serviciul Tehnic atât dvs. cât şi Poliţia Locală pentru cele
ce am criticat astăzi. Mulţumesc.
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Dl Puşcaş: Vă mulţumesc, d-le consilier. Am înţeles că mai vreţi, vă
rog, dl Stan.
Dl Stan S.: Şi data trecută am ridicat această problemă, cred că am să
o ridic la fiecare şedinţă. Vă rog din suflet comisia, pentru a vedea ce se întâmplă
la marele spital, da, de pe b-dul Uverturii. Trebuia să facem o comisie şi nu s-a
făcut nimic. La Sf. Nectarie. Şi atunci, în momentul de faţă, vă propun să facem
grupul respectiv să analizăm ce s-a întâmplat.
Dl Eftimie: Parcă îşi luase cineva angajamentul.
Dl Stan S.: Da, şi îşi luase şi cineva angajamentul.
Dl Puşcaş: Da, am reţinut. Să vedem. Altcineva, vă rog.
Dl Eftimie: Având în vedere că luna viitoare se împlinesc trei ani de
la jurământul depus de consilieri, de dl Primar, poate totuşi luna viitoare dl Primar
Rareş Mănescu ne onorează cu prezenţa să ne informeze şi pe noi câte ceva despre
activitatea Primăriei în aceşti trei ani. Vă mulţumesc.
Dl Puşcaş: Şi eu vă mulţumesc. Alte întrebări? Mai sunt? Cu acestea
şedinţa Consiliului Local de astăzi a luat sfârşit. Vă urez o seară plăcută. La
revedere.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ionel Puşcaş

Întocmit:

SECRETAR,
Aurora Doina Chichinete

Alexe Georgiana Daniela
Bercuş Elena
Iscoviciu Micuţa
Răduţă-Neagu Valentina Alexandra
Udrea Cristina
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