al şedinţei ordinare din 26.09.2013

Dl Secretar face prezenţa: Din 27 de consilieri în funcţie, 23 sunt
prezenţi. Cine a zis 26? Este vorba de 27 de consilieri.
La primul punct al ordinei de zi al şedinţei de astăzi, avem aprobarea
procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 29 august 2013 şi al şedinţei de
îndată din data de 12 septembrie 2013.
Primul proces verbal este semnat de domnul preşedinte de şedinţă şi
contrasemnat de secretar. Cine este pentru validarea procesului verbal al şedinţei?
Serviciul Tehnic.
Biroul de Asistenţă Tehnică: Unanimitate. 23
Dl Secretar: 23. Pentru cel de al doilea proces verbal al şedinţei de
îndată din 12 septembrie. Procesul verbal este semnat de preşedintele de şedinţă şi de
secretar. Cine este pentru validarea acestuia? Secretariatul Tehnic? Deci, să
înţelegem tot cu 23 de voturi.
Biroul de Asistenţă Tehnică: 22.
Dl Secretar: 22. Este cineva împotrivă? Se abţine cineva? O singură
abţinere. Bun. Mulţumim. În continuare dau cuvântul domnului preşedinte de
şedinţă.
Dl Moisă: Bună ziua, stimaţi colegi! Să profităm eficient de poate
ultima zi caldă din această toamnă. Înainte de a trece la ordinea de zi aş vrea să îi dau
cuvântul domnului viceprimar, Gabriel Petrea.
Dl Viceprimar: Bună ziua vă spun şi eu! Avem 4 hotărâri pe care am
vrea să le introducem pe ordinea de zi.
Prima este privind aprobarea rectificării bugetului consolidat de venituri şi
cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2013.
A doua este tot o hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului consolidat de
venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2013.
A treia este o hotărâre privind stabilirea tarifelor lunare minimale pentru
închirierea terenurilor şi clădirilor aparţinând unităţilor de învăţământ preuniversitar
de stat de pe raza Sectorului 6 şi a tarifelor minimale pentru închiriere spaţiu
publicitar/panouri de publicitate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de
stat de pe raza Sectorului 6, a modelului contractului de închiriere teren/clădiri
aparţinând unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat respectiv a modelului
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contractului de închiriere, panouri de publicitate în unităţile de învăţământ mai sus
menţionate precum şi stabilirea cotelor – parte din chirii pe care unităţile de
învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 o vor vira la bugetul local al
Sectorului 6 respectiv la Serviciul Public pentru Finanţe Publice Locale Sector 6.
Şi o hotărâre privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6
în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar, de stat,
particular şi profesional din sectorul 6 al Municipiului Bucureşti.
Dl Moisă: Mulţumesc. Mulţumesc, domnule viceprimar. Vă supun
votului dvs. Cine este pentru introducerea primului proiect de hotărâre anunţat de
domnul viceprimar? Dl consilier Buznicea. În mod normal ar trebui să aprobăm
ordinea de zi. Vreţi să puneţi o întrebare?
Dl Buznicea: Exact vis-à-vis de acest punct aş vrea să intervin, dacă îmi
permiteţi.
Dl Moisă: Vă rog.
Dl Buznicea: Constatăm, datorită lipsei unui reprezentant al nostru la
comisiile de specialitate, că apar proiecte pe ordinea de zi care se doresc a fi
introduse pe ordinea de zi. Înţelegem că ar trebui să existe un caracter de urgenţă
pentru ca aceste proiecte să fie introduse pe ordinea de zi fără să fie în dezbatere
publică şi l-aş ruga pe domnul viceprimar dacă ne poate spune în ce constă acest
caracter de urgenţă al acestor proiecte ca să înţelegem mai bine şi să putem să ne dăm
acceptul pentru introducerea lor pe ordinea de zi.
Dl Viceprimar: O s-o iau cu ultimele două, cele două rectificări.
Spuneţi că ştiţi că am făcut o rectificare bugetară la ultima şedinţă a unui împrumut.
Acel împrumut a fost aprobat, a fost plătit, numai că unul dintre cei care făceau
compensarea a apucat să îşi plătească taxele şi impozitele pe care le avea de plătit şi
trebuie să rectificăm în minus bugetul cu banii care ne-au rămas. Este o sumă foarte
mică 17.000 de lei.
A doua hotărâre este aprobarea unui nou împrumut pentru compensări. Cred
că, caracterul de urgenţă să reuşim să plătim aceste datorii, nu are rost să îl explic.
Hotărârea privind stabilirea tarifelor lunare este o hotărâre pe care trebuie să o
dăm pentru că intra în vigoare la 1 octombrie, nu mai avea timp să mai stea în
dezbatere, iar consiliul de administraţie, având în vedere că şcoala deja a început,
trebuie să avem reprezentanţi acolo.
Dl Moisă: Atunci supun votului dvs. introducerea primului proiect pe
ordinea de zi. Este cineva împotrivă? Se abţine cineva? Deci, cu 23 de voturi pentru
la punctul 2 de pe ordinea de zi a fost introdus acest proiect.
Cel de al doilea proiect privind rectificarea de buget. Este cineva împotrivă?
Se abţine cineva? Deci, cu 23 de voturi pentru este introdus şi cel de al doilea proiect
de rectificare la punctul 3.
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Pentru proiectul pentru stabilirea tarifelor minimale pentru închirierea
terenurilor. Este cineva împotrivă? Se abţine cineva? Deci cu 23 de voturi a fost
inclus la punctul 4 pe ordinea de zi.
Şi ultimul din cele 4 propuse pentru includere, cu nominalizarea
reprezentanţilor în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ. Este cineva
împotrivă? Se abţine cineva? Deci, cu 23 de voturi a fost introdus şi acest proiect.
Menţionez că toate aceste proiecte au raport de specialitate de la comisiile
respective, primele două de la Comisia 1 Buget, Finanţe şi celelalte două de la
Comisia 4, Învăţământ, Sanătate, Cultură, Sport.
Domnul Secretar spune că acum în sală sunt 24 de consilieri.
Deci, punctul 1 a fost cel care s-a derulat, cele 2, 3, 4 şi 5 cele introduse noi şi
punctele 2 devine 6, 3 devine 7, 4 devine 8, 5 devine 9, 6 devine 10, 7 devine 11, şi
ultimul punct 8 devine 12. Vă supun votului dvs. această ordine de zi completată.
Este cineva împotrivă? Se abţine cineva? Nu. Deci cu 24 de voturi ordinea de zi a
fost aprobată.
Aş vrea să vă întreb dacă vreţi să menţinem aceeaşi procedură ca la alte
şedinţe, în cazul în care nu sunt discuţii generale să votăm proiectele în integralitatea
lor. Este cineva împotrivă? Se abţine cineva? Deci cu 24 de voturi pentru, adoptăm
această modalitate.
Deci, la punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al
Municipiului Bucureşti pe anul 2013.
Discuţii generale? Dl Buznicea.
Dl Buznicea: Mulţumesc, domnule preşedinte. Am fost de acord cu
introducerea proiectelor pe ordinea de zi, nu vrem să blocăm lucrările consiliului, dar
având în vedere că am avut posibilitatea să citim proiectele cu 5 minute înainte de
şedinţa de consiliu. Grupul de consilieri P.D.-L. se va abţine de la vot având în
vedere că nu am avut timp să aprofundăm proiectele respective. Vă mulţumesc.
Dl Moisă: Da, vă mulţumesc, domnule consilier. Deci, supunem
proiectul în integralitatea sa. Cine este împotrivă? Abţineri 5. Şi 19 voturi pentru,
deci proiectul a fost adoptat.
Al doilea proiect de rectificare a bugetului. Este cineva împotrivă? Abţineri 5.
19 voturi pentru. Deci şi acest, al doilea proiect de la punctul trei a fost adoptat.
La punctul 4 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor
lunare minimale pentru închirierea terenurilor şi clădirilor aparţinând unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 şi a tarifelor minimale
pentru închiriere spaţiu publicitar/panouri de publicitate în incinta unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6, a modelului contractului
de închiriere teren/clădiri aparţinând unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
respectiv a modelului contractului de închiriere, panouri de publicitate în unităţile
de învăţământ mai sus menţionate precum şi stabilirea cotelor – parte din chirii pe
care unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 o vor vira
la bugetul local al Sectorului 6 respectiv la Serviciul Public pentru Finanţe Publice
Locale Sector 6.
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Discuţii generale? Da, vă rog. Domnul consilier Buznicea.
Dl Buznicea: Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. În ultima
perioadă a circulat prin poşta electronică o întreagă tevatură legată de doleanţa unei
asociaţii sportive să închirieze o sală de sport care aparţine unei instituţii de
învăţământ din sectorul 6. Aş vrea să ştiu în ce măsură acest proiect de hotărâre este
legat de tot acest scandal şi dacă se încearcă reglementarea, în ce măsură? Pentru că
se pare fundaţia respectivă, asociaţia respectivă este foarte insistentă şi s-a ajuns un
pic departe cu toate astea. Probabil că toţi colegii consilieri au cunoştinţă despre ce se
întâmplă.
Dl Viceprimar: Dacă îmi daţi mai multe detalii, eu nu ştiu despre ce
este vorba, aşa că... .
Dl Moisă: Domnul administrator unic, domnul Dina. Este din partea
Administraţiei Şcolilor.
Dl Viceprimar: Pot să răspund eu. Nu are nicio legătură. Eu nu ştiu
despre ce e vorba, aşa că nu are nicio legătură.
Dl Dima: Nici noi nu am primit încă nimic cu privire la Două Active,
am înţeles că este o firmă şi noi am auzit, dar nu avem nimic. Urmează să ne... Am
vorbit cu domnul reprezentant al asociaţiei şi a depus undeva pe data de 20 la
registratura primăriei o adresă. Deci, o aşteptăm.
Dl Moisă: Deci, nu are legătură…
Dl Dima: Da, nu ştim exact. Nu ştim exact.
D-na Gaspar: Pentru terenurile sportive deja hotărârea pe care am
adoptat-o data trecută prevedea care sunt tarifele şi tot ce trebuie. Deci, nu cred că are
vreo legătură pentru că este deja în vigoare. Nu mai apare. Se completează cu tarife
pentru alte spaţii, nu pentru spaţiile sportive.
Dl Buznicea: Nu vreau să fiu greşit înţeles, domnule viceprimar.
Circulă pe poşta electronică, iar acolo se poate vedea în atenţia căror membrii ai
consiliului local a fost trimisă toată corespondenţa respectivă. Nu este vorba de un
mesaj sau două. Este vorba de 7, 8, 10 mesaje. Este imposibil. Nu pot să cred că nu
aţi primit niciunul. Există dovezi electronice care atestă că a fost trimisă în favoarea
tuturor. Nu poate să trimită numai unora şi unora nu.
Dl Viceprimar: Eu nu am primit şi dacă am primit intră în spam.
Dl Moisă: Dl consilier, asta nu schimbă fondul problemei dacă
reprezentantul administraţiei şcolilor ne spune că nu are nicio legătură această
sesizare sau semnalare cu proiectul de faţă.
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Dl Buznicea: Am înţeles.
Dl Moisă: Bine. Mulţumesc. Atunci supun proiectul la vot în
integralitatea sa. Este cineva împotrivă? Se abţine cineva? 5 abţineri, da? Deci, cu 19
voturi proiectul a fost adoptat.
Şi ultimul proiect la punctul 5 dintre cele introduse de domnul viceprimar
privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de
administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi
confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti.
Discuţii generale? Este cineva împotrivă?
Dl Eftimie: Domnule preşedinte, dacă îmi permiteţi, v-aş ruga să se facă
o corectură în hotărârea privind nominalizarea reprezentanţilor consiliului local şi
anume, la grădiniţa de la strada Pădurarilor este trecut colegul meu, Catrina.
Dl Moisă: Bun, aici nu este pe străzi, 273 văd Catrina Eugen George,
numărul grădiniţei nu este pe străzi, de asta. Este o grădiniţă, bănuiesc că nu e alta.
Dacă este la o grădiniţă.
Dl Eftimie: Da. Pădurarilor.
Dl Moisă: Grădiniţa numărul 273 - Catrina Eugen George.
Dl Eftimie: Adică să facem o inversare. Eu pe Pădurarilor şi Catrina pe
Clar de lună, parcă.
Dl Moisă: Doamna consilier Conona Petrescu, ne puteţi lămuri niţel?
273? Că aici nu figurează adresele. Şi nu ştiu… Dvs.?
D-na Petrescu: Nu este grădiniţa 273. Pe Valea lui Mihai.
Dl Moisă: Dvs. unde sunteţi? Tot la o grădiniţă?
Dl Eftimie: Da, dar eu eram în Drumul Taberei şi aceasta este în
Militari şi vroiam să facem o corectură privind inversarea.
Dl Moisă: Eftimie Cristinel este la grădiniţa 94. Este în Drumul
Taberei? Da.
D-na Petrescu: Şi mai este şi la 222. Tot în Drumul Taberei.
Dl Moisă: Sunteţi la două grădiniţe în Drumul Taberei.
Dl Eftimie: La cea de la 94 să treacă dl Catrina şi la cea din Pădurarilor
să trec eu.
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Dl Moisă: Deci, domnul Catrina la 273. Deci, de la 273 să treacă la 94.
Şi de la 94 la 273. Deci supun la vot acest amendament. Este cineva împotrivă? Se
abţine cineva? Nu. Deci cu 24 de voturi, amendamentul este votat.
Atunci să votăm Anexa aşa modificată. Este cineva împotrivă la Anexa 1? Se
abţine cineva? 5 abţineri la Anexa 1. Deci, 19 voturi pentru.
Şi hotărârea în ansamblul ei. Este cineva împotrivă? Se abţine cineva? 5
abţineri. Deci, cu 19 voturi pentru şi acest proiect de hotărâre a fost adoptat.
Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul şcolar
2013 – 2014 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului
“Şcoală după şcoală” desfăşurat de … . Pardon. Nu aud aici niciun protest violent,
domnul Robert Stan. Vă rog! Aş vrea să mai fiu…. Am încercat să fac şi eu un
subterfugiu să mai fiu preşedinte de şedinţă, dar văd că domnul secretar…
Avem punctul alegerea preşedintelui de şedinţă. Vă rog să mă scuzaţi. Cine
face propuneri? Domnul consilier Robert Stan.
Dl Stan R.: Vă propun din partea grupului U.S.L. pe domnul consilier
Puşcaş.
Dl Moisă: Domnul Puşcaş Ionel, da? Domnul Buznicea.
Dl Buznicea: Domnule preşedinte, nu intenţionez să fac nicio
propunere, vreau doar să fac o remarcă. Observăm de un an de zile că a dispărut
complet cutuma care a funcţionat vis-à-vis de rotaţia la conducerea consiliului local
şi care este normală şi democratică, drept pentru care, pentru a nu fi părtaşi la toată
această chestiune, grupul P.D.–L. renunţă la dreptul de a face propuneri pentru
preşedintele de şedinţă pe toată durata mandatului, respectiv până în 2016.
Dl Moisă: Există o vorbă romănească “niciodată să nu spui niciodată”,
dar am luat notă.
Dl Buznicea: Domnule preşedinte până în 2016 nu este “niciodată”.
Dl Moisă: Deci, având o singură propunere…
Dl Tulugea: Nu. Cristi a vrut să spună atât timp cât eşti tu preşedinte.
Dl Moisă: Sunt fericit dacă lucrările vor merge mai bine fără mine. Am
înţeles, da.
Atunci având o singură propunere a domnului Stan Robert pentru colegul
nostru Puşcaş Ionel, supun la vot această propunere. Cine este pentru? 20 pentru? Nu
cred, că este o breşă la… . A ridicat şi… 19 pentru…
Biroul Asistenţă Tehnică: Nu, 20 pentru.
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Dl Moisă: Cine este împotrivă? Mai uşor. Cine se abţine? 4. Atunci cu
20 de voturi pentru, propunerea a fost adoptată, deci noul preşedinte de şedinţă pe
următoarele 3 luni, va fi colegul nostru, domnul consilier Puşcaş Ionel.
Trecem mai departe. La punctul 7, proiectul al cărui titlu l-am citit anterior cu
progamul “şcoala dupa şcoală”. Şi aici aş vrea să citesc, există am înţeles un
amendament la acest proiect. Da. Amendamentul comisiei 4 sună în felul următor:
”la articolul 3… . Să citim amendamentul şi după aceea ne lămurim. Articolul 3 se va
reformula: “Suma maximă alocată nu poate depăşi în lunile de desfăşurare a
programului 5% din fondul de salarii aferent unităţilor de învăţământ preuniversitar
de stat din sectorul 6 implicate în program”. Atunci ar trebui să o luăm pe articole. La
articolul 1, că văd că este vorba de articolul 3 şi 5 sau să citim şi amendamentul mai
departe: „articol nou”. Aici se spune nr. 5, deci probabil să fie renumerotat.
Vreţi să interveniţi acum?
D-na Neacşu: Da, vreau să lămuresc puţin.
Dl Moisă: Da, vă rog.
D-na Neacşu: Da, deci d-le preşedinte, propunerile comisiei au fost de
modificare, însă la articolul 3, ultima frază se înlocuieşte cu ce aţi citit dvs. şi vă rog
să supuneţi la vot, după care vom preciza modificările la fiecare dintre articolele care
urmează. Dacă sunteţi de acord cu această procedură?
Dl Moisă: Da, acum ca să fie pocedura corectă, hai să votăm articolul 1.
Deci, la articolul 1, este cineva împotrivă? Se abţine cineva? Deci, cu 24 de voturi,
articolul 1 este adoptat.
Articolul 2. Este cineva împotrivă? Se abţine cineva? Deci, 24 de voturi pentru
articolul 2.
La articolul 3 votăm amendamentul pe care vi l-am citit. Este cineva
împotrivă? Se abţine cineva? Deci, cu 24 de voturi pentru, am votat amendamentul şi
acum articolul amendat cu acest amendament. Este cineva împotrivă? Se abţine
cineva? Deci, 24 de voturi pentru, articolul 3 amendat astfel, a fost adoptat.
Articolul 4. Este cineva împotrivă?
D-na Neacşu: Nu, nu.
Dl Moisă: Introducem acum?
D-na Neacşu: La articolul 4, nu am mai avut loc în procesul verbal să
consemnăm, la litera a) propunem următoarea completare... deci, este vorba înainte,
de „un număr de 2000 de elevi”, să punem „un număr maxim de 2000 de elevi”,
aceeaşi completare şi la litera b) pentru că la începutul articolului se precizează un
număr maxim de 4000 de elevi, atunci corespunzător la literele a) şi b) să apară „un
număr maxim de 2000 de elevi” la fiecare.
Dl Moisă: Deci şi la litera a) şi la litera b) să apară cuvântul „maxim”.
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Este cineva împotriva acestui amendament? Se abţine cineva? Deci,
amendamentul a fost adoptat. Articolul 4 amendat astfel. Este cineva împotrivă? Se
abţine cineva? Deci, cu 24 de voturi a fost adoptat şi articolul 4.
Articolul 5. La articolul 5 există un...
D-na Neacşu: Există propunere de introducere a încă unui articol.
Dl Moisă: Deci articolul 5, da, articolul 5 va deveni 6, 6 va deveni 7 şi 7
va deveni 8 şi articolul 5 sună aşa, ca amendament: „Elevii unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat din sectorul 6 care nu pot organiza, din motive obiective
programul „şcoală după şcoală”, pot fi incluşi în acest program la o altă unitate de
învăţământ din sector, la cererea părintelui/tutorelui legal, în baza adeverinţei de elev
emisă de unitatea la care sunt înmatriculaţi, cu acordul Consiliului de Administraţie
al unităţii primitoare”.
Este cineva împotriva acestui amendament? Nu. Se abţine cineva? Nu. Deci,
cu 24 de voturi pentru, acest nou articol 5, a fost adoptat.
Articolul 6, fost articol 5. Este cineva împotrivă? Se abţine cineva? Deci cu 24
de voturi a trecut şi articolul 6.
Articolul 7.
D-na Neacşu: Mai aveţi acolo ceva.
Dl Moisă: Nu, am citit tot, articolul nou 5, l-am citit tot, ca
amendament, este o singură pagină pe raport, am citit articolul 5 nou, da?
D-na Neacşu: Bun.
Dl Moisă: Bun. Am ajuns deci la articolul 7 nou, fostul 6. Este cineva
împotrivă? Se abţine cineva? Deci cu 24 de voturi pentru a fost adoptat.
Articolul ultim, articolul 8 fost 7. Este cineva împotrivă? Se abţine cineva?
Deci cu 24 de voturi a fost adoptat şi articolul 7.
Hotărârea în ansamblul ei astfel amendată. Este cineva împotrivă? Nu.
Abţineri? Nu. Deci cu 24 de voturi pentru a fost adoptată şi această hotărâre.
Mergem mai departe, la punctul 8 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre
privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 6 în vederea
achiziţionării terenului în suprafaţă de 416 m2 situat în Municipiul Bucureşti, Str.
Peştera Dâmbovicioara nr. 1A, Sector 6.
Discuţii generale? Dl Buznicea.
Dl Buznicea: Mulţumesc, d-le preşedinte. Pentru că am stabilit că vom
vota proiectele de hotărâre per ansamblu, aş vrea să fac un comentariu la articolul 2
al acestui proiect de hotărâre care spune că „la data intrării în vigoare a prezentei
hotărâri, Hotărârea Consiliului Sector 6 cu nr. 101 din data de 20 iunie 2013 îşi
încetează valabilitatea”, iar această hotărâre, am să vă citesc ce spune, ca să vedem,
pentru că la un moment dat când am spus că nu vrem să fim părtaşi la anumite fapte
care se petrec aici, am fost luat în râs. Articolul 1: „Se împuterniceşte Primarul
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Sectorului 6 să negocieze şi să semneze contractul de vânzare - cumpărare, pentru şi
în numele municipiului Bucureşti”.
Dl Moisă: Aşa suna hotărârea aceea care s-a abrogat.
Dl Buznicea: O astfel de hotărâre a fost trecută prin maşinăria de vot
care ne striveşte de fiecare dată.
Dl Moisă: Păi cred că este o eroare tehnică că nu putea consiliul local să
voteze, să împuternicească...
Dl Buznicea: Credeţi-mă că aşa s-a votat, aşa s-a discutat, aşa s-a
votat...
Dl Moisă: Asta sunt convins, că dacă îmi citiţi de acolo din textul
respectiv...
Dl Buznicea: Şi acum, venim într-adevăr şi spunem, domne trebuie s-o
anulăm. Suntem perfect de acord cu chestiunea asta şi nu mai am nimic de spus, doar
atenţie puţin cum se prăvale bolovanul şi se votează absolut orice. Mulţumesc
frumos.
Dl Viceprimar: Pe dvs. .......dl Tulugea...
Dl Moisă: Dl Tulugea, vreau să fac o precizare, nu eram eu preşedinte
de şedinţă atunci.
Dl Tulugea: Dacă erai tu era mai rău.
Dl Moisă: Da, am înţeles, da, mulţumesc dl consilier, este interesantă
semnalarea. Deci uitându-mă acum, că-s preşedinte încă de şedinţă, cred că putem so votăm în integralitatea sa pentru că...
Dl Tulugea: Noi suntem perfect de acord cu asta.
Dl Moisă: Da.
Dl Secretar: Acum se repară, d-le Moisă.
Dl Moisă: Da. Deci, este cineva împotriva hotărârii în integralitatea sa?
Nu. Se abţine cineva? Nu. Deci, cu 24 de voturi pentru şi această hotărâre a fost
adoptată.
La punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2014 pentru Subdiviziunea
Administrativ - Teritorială Sector 6 a Municipiului Bucureşti.
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Discuţii? Dacă nu sunt, este cineva împotriva proiectului de hotărâre? Nu. Se
abţine cineva? Nu. Deci, cu 24 de voturi pentru a fost adoptat şi acest proiect de
hotărâre.
La punctul 10: Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a
Statului de Funcţii ale Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6.
La discuţii generale am semnalat, acum aş vrea să fac intervenţia în calitate de
consilier, am constatat că este o chestiune care zic eu, este o eroare tehnică, unde este
trecut „director adjunct general”, formularea este „director general adjunct”. Deci şi
în organigramă şi în textul aferent vă propun ca să facem această modificare, deci
„director general adjunct” în loc de „director adjunct general” peste tot.
Da, d-le Buznicea.
Dl Buznicea: D-le preşedinte, suntem perfect de acord cu formularea
dvs. şi salutăm înfiinţarea încă unui post de conducere în organigrama instituţiei.
Dl Moisă: Da şi atunci măcar să aibă un titlu corect, aveţi dreptate.
Dacă este cineva împotriva acestui amendament? Nu. Abţineri, nu. Deci, cu 24 de
voturi acest amendament de reformulare a acestei sintagme a fost adoptat.
Supun proiectul în integralitatea sa. Este cineva împotrivă? Se abţine cineva?
Deci, cu 24 de voturi pentru, proiectul astfel amendat a trecut şi acum finit coronat
opus, cum se spune, în ultima şedinţă în care sunt preşedinte, în fine, mi-a intrat şi
mie strada care îmi poartă numele, pe ordinea de zi a consiliului local.
Dl Anton: Dar am mai votat o dată.
Biroul Tehnic: Aţi votat.....?
Dl Moisă: Da, am făcut.
Biroul Tehnic: A, da? Şi organigrama?
Dl Moisă: Nu, vedeţi m-am grăbit cu chestiunea asta. Ba da, proiectul în
integralitatea sa, v-am spus că am discutat de organigramă şi ştatul de funcţii şi acolo
era problema cu directorul adjunct general şi aşa mai departe.
Deci suntem la: Proiect de hotărâre privind actualizarea documentaţiei
tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada
MOISE CONSTANTIN”.
Vreau să vă spun aşa, când am venit student aici în Bucureşti, eram un puşti de
la ţară aşa care nu ştiam străzile şi mă luau ăştia peste picior, bucureştenii şi m-am
enervat, mi-am luat un carneţel, m-am urcat în tramvaie şi-mi notam staţiile de
tramvaie ca să pot să concurez cu ei şi la un moment dat am ajuns şi la strada Moise
Constantin, nu ştiam de cartier, că este Drumul Taberei, după aia nişte 20 de ani sau
cât au mai trecut, 10 ani facultatea, s-a nimerit că stau lipit de Liceul Moisil în
dreptul acestei străzi aşa că nicio coincidenţă nu este în acest caz şi aşa că îi dau
cuvântul d-lui consilier Buznicea.
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Dl Buznicea: Mulţumesc frumos. Proiectul de hotărâre priveşte
actualizarea documentaţiei tehnico-economice. Am vrea să ştim, dacă poate cineva să
ne lămurească, în ce constă această actualizare, ce s-a schimbat?
Dl Moisă: Dl administrator unic Sorin Dina, vă rog.
Dl Dina: Deci Hotărârea Guvernului nr. 28 care vorbeşte despre
conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice are nişte anexe şi la una dintre
anexe se face vorbire despre „ori de câte ori se modifică indicatorii”, iar unul dintre
punctele de acolo spune „la începerea lucrărilor”. Acesta este anexă la H.G. nr. 28
care spune că „la începerea lucrărilor se actualizează documentaţia”. Vă mulţumesc.
Dl Moisă: Da, mulţumim. Vă rog, d-na consilier.
D-na Niculae: Am citit proiectul pentru actualizarea documentaţiei şi
nu am găsit, nu se regăseşte semnătura şefului de proiect Alina Păun şi mă întrebam,
de ce?
Dl Moisă: Deci, lipseşte semnătura, cui?
D-na Niculae: Şefului proiectului, Alina Păun, nu există semnătura,
care totuşi a întocmit acest proiect.
Dl Moisă: Compartimentul de specialitate să ia notă pentru că este o
scăpare, nu cred că n-a semnat că nu-şi însuşeşte opera, oricum ar fi trebuie să-şi
pună această semnătură.
Atunci supun votului dvs. acest proiect. Este cineva împotrivă? Se abţine
cineva? Deci, cu 24 de voturi pentru şi acest proiect a fost adoptat şi am ajuns la
ultimul punct: Întrebări şi interpelări. Dl consilier Buznicea că tot sunteţi abonat.
Dl Buznicea: Am o curiozitate personală d-le preşedinte şi vă rog să mio satisfaceţi. Strada este Moise Constantin, dvs. din cunoştinţele mele, sunteţi Moisă
Constantin.
Dl Moisă: Da.
Dl Buznicea: Greşesc?
Dl Moisă: Îmi pare bine când oameni care mă cunosc demult îmi spun
numele corect. Da, am făcut o glumă aşa şi poate că lucrurile sunt mai serioase, că
ştiu că acesta este un sergent care a murit pe front în primul război mondial.
Dl Tulugea: Şi mai este, este nume biblic, Moise.
Dl Moise: Da, deci la Întrebări şi interpelări mai este cineva?
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Dl Eftimie: D-le preşedinte, dacă îmi permiteţi.
Dl Moisă: Vă rog, dl Eftimie.
Dl Eftimie: Din datele pe care le avem, a apărut pe fluturaşii emişi de
Primăria Sectorului 6, la salariile care au parvenit în ultima perioadă, un anumit
salariu, dar în realitate funcţionarii au luat un salariu mult mai mic. Aş dori, Direcţia
Poliţiei Locale şi Administraţia Domeniului Public, să ne comunice în scris, dacă nu
poate să ne comunice aşa, care este situaţia reală, pentru că dacă este aşa cum ştim
noi, asta este infracţiune.
Dl Moisă: Deci aţi făcut precizarea că este vorba de două
compartimente, deci două departamente...
Dl Eftimie: Am specificat doar două, ele sunt mai multe.
Dl Moisă: Da.
Dl Eftimie: Pentru că pe fluturaş a apărut un salariu şi în realitate s-a
luat un alt salariu, mult mai mic.
Dl Moisă: Da. Acum, dacă tot aţi spus la interpelări, cred că ar fi corect
şi util, dacă mai ştiţi şi în altă parte, să se facă verificarea completă. Bun, deci aţi
semnalat acestea două.
Dl Eftimie: Da. Eu doresc ca executivul să ne comunice, dacă nu la
şedinţa următoare, poate în scris, dar nu cum s-a făcut până acum, că ni s-a promis de
fiecare dată că se va comunica în scris, dar niciodată nu s-a comunicat absolut nimic,
nici în scris şi nici la şedinţele care au urmat prin procesul verbal şi aş ruga ca
procesul verbal, deşi nu mai este nimeni care să specifice acest lucru, în procesul
verbal de la următoarea şedinţă să specifice dacă acest lucru a fost corectat, sau nu şi
care este situaţia reală. Este vorba de funcţionarii publici, angajaţii primăriei, care au
semnat pentru un anumit salariu şi au luat în realitate un salariu mult mai mic, ceea
ce încalcă grav prevederile codului penal.
Dl Moisă: Da, deci a fost înregistrată interpelarea dvs., va fi pusă în
prezentul proces verbal a prezentei şedinţe şi sunt convins că executivul va da un
răspuns, deci nu doriţi un răspuns dvs. personal, ci un răspuns dat consiliului local,
da?
Dl Eftimie: Mulţumesc.
Dl Moisă: Bine. Stimaţi colegi, dacă nu mai sunt. Păi cine sunteţi dvs.?
Reprezentant Grupul de Iniţiativă civică „Callatis”: Societatea
civilă, din partea grupului de iniţiativă...
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Dl Moisă: Stimate domn, nu am vrea să perpetuăm un obicei care nu
este conform regulamentului consiliului local.
Reprezentant „Callatis”: Dar de ce?
Dl Moisă: Staţi o secundă, asculaţi-mă. În consiliul local iau cuvântul
consilierii locali şi reprezentanţii executivului când sunt solicitaţi. Nu este un forum
de dezbatere şi toate aceste interpelări, semnalări ale societăţii civile se fac în scris pe
adresa primăriei cu număr de înregistrare şi se primesc răspunsurile tot în scris, sau
cealaltă modalitate, un consilier local prezintă această... dacă îşi însuşeşte respectiva
interpelare, sau respectiva...
Reprezentant „Callatis”: Deci să înţeleg că interpelările sunt doar
programate?
Dl Moisă: Poftim?
Reprezentant „Callatis”: Deci nu îmi permiteţi să citesc această
interpelare?
Dl Moisă: Nu, deci îmi pare rău, puteţi s-o daţi...
Reprezentant „Callatis”:

Numărul de înregistrare este 33402 din

26.09.2013.
Dl Moisă: Deci aţi făcut în scris.
Reprezentant „Callatis”: Da. Îmi permiteţi să o citesc? Pînă acum
terminam.
Dl Moisă: Nu, nu, pentru că, o dată este împotriva...
Reprezentant „Callatis”: Este vreun consilier care mă poate ajuta să
citesc această interpelare a societăţii civile?
Dl Moisă: Staţi să vă explic ca să înţelegeţi, poate vă schimbaţi părerea.
Deci, citind-o aici nu faceţi decât un lucru de imagine.
Reprezentant „Callatis”: Pentru cine?
Dl Moisă: Nu ştiu, pentru dvs. sau pentru altcineva, sau în orice caz, un
lucru inutil.
Reprezentant „Callatis”: Noi suntem cetăţeni ai sectorului 6, dvs.
înţelegeţi?
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Dl Moisă: Staţi puţin. Chiar dacă sunteţi cetăţean, modul de rezolvare a
unor probleme este prin adresare executivului cu o petiţie, cu o scrisoare înregistrată.
Consiliul local n-are calitatea să vă răspundă pentru executiv la o astfel de solicitare,
deci asta este, deci este ineficientă problema şi mai departe, dacă consideraţi la un
moment dat că răspunsul este necorespunzător, atunci puteţi veni la un consilier, să
zicem, şi să-i spuneţi domne uite eu sunt nemulţumit de răspunsul executivului la
această chestie. Aţi văzut că noi am făcut o procedură rapidă de trecere a proiectelor
şi pot să fie semnalări de două pagini, de 10 pagini.
Reprezentant „Callatis”: Ne ajută dl consilier Avramescu.
Dl Moisă: Păi da, puteaţi să faceţi chestia asta mai de la început.
Dl Dina: D-le preşedinte, permiteţi?
Dl Moisă: Vă rog.
Dl Dina: Dacă este vorba de ceea ce au depus în scris, vor primi
răspuns. S-au adresat executivului, iar consilierii locali, conform solicitării depuse
astăzi după ora prânzului, vor primi şi dumnealor pe căsuţa de mail spre ştiinţă, acest
lucru. Deci, executivul va răspunde în termenul legal la aceste chestiuni.
Dl Moisă: Da, asta v-am spus, în sensul că puteam numai să luăm notă.
Acum dl consilier Avramescu poate să sintetizeze acest lucru şi să ne spună, dar
încercăm să fim parteneri cu dvs., problema nu se rezolvă că nu suntem, nu putem da
un răspuns noi autorizat, răspunsul îl dă executivul şi numai în cazul, hai să zicem că
sunteţi nemulţumiţi de răspuns, atunci puteţi eventual reclama executivul la consiliul
local, ceea ce.... Dl consilier Avramescu, vă rog.
Dl Avramescu: Mulţumesc. O să încerc să sintetizez dorinţa celor de la
Iniţiativa Favorit Callatis, acum s-a schimbat, este Callatis - Drumul Taberei, mă
scuzaţi, este de a aduce în atenţie situaţia de la Aleea Istru cu Potaisa unde a avut loc
un accident cu victimă şi nevoile din zonă referitoare la protecţia pietonilor şi
separarea traficului rutier de zona pietonală cât mai bine. E clar că la interpelare nu
se poate da un răspuns pe loc, în sinteză despre asta este vorba, iar dorinţa de a o citi
în consiliu se justifică din a-i da mai multă greutate. Am primit-o şi eu, au primit-o şi
executivul, au primit-o şi colegii consilieri, este înregistrată, vor primi răspuns, cât se
poate de repede, în scris.
Eu am rămas dator, îmi fac mea culpa, am vrut să introduc astăzi pe ordinea de
zi un proiect de hotărâre suplimentar, nu am reuşit eu să-l lucrez, promit ca pentru
următoarea şedinţă de consiliu să fie pe ordinea de zi, vizează toate grupurile de
consilieri locali, inclusiv colegii care părăsesc sala acum. Propunerea cu care vin în
faţa consiliului este de a face o comisie, a mai existat un exemplu mi-aduc aminte, cu
mulţi ani înainte, consiliul local poate institui comisii ale consiliului local care să se
ocupe de diferite probleme.
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Propunerea mea în faţa consiliului este de a face o comisie în care toate
grupurile politice să fie reprezentate şi care să lucreze în următorul an cel puţin, la
elaborarea unui plan de management, plan de activităţi şi la o viziune referitoare la
funcţionarea viitorului Centru Cultural Favorit, comisia respectivă va avea ca
atribuţii în viziunea mea de-a organiza întâlniri cu toate grupurile interesate, cu toţi
periponderii, în aşa fel încât partea investiţională se va finaliza, proiectul să fie unul
viabil, în sensul să aibă obiect de activitate, să aibă surse de finanţare, să aibă un plan
pe termen lung, nu este ceva simplu şi cred că o comisie a consiliului local sprijinită
din interiorul executivului de către Centrul Cultural European Sector 6, iar din
exterior sprijinită de toţi periponderii care vor fi aduşi la masă, vor putea produce
într-un an de zile sau în cât timp vor considera ei de cuviinţă, vor putea produce un
document care să ajute şi să vină cu exemple de bune practici şi să le transfere într-un
exemplu de bună practică şi ceva viabil în sectorul 6, este cel mai simplu înfiinţarea
unei astfel de comisii, la următoarea şedinţă de consiliu va fi pe masa consiliului
local şi rog ca până atunci grupurile de consilieri să se gândească la una, două
persoane care să-i reprezinte în această comisie care va avea de lucru cam un an de
zile cu întâlniri lunare pe această temă. Cred că este ceva ce se poate face şi nu poate
aduce decât rezultate bune, mai ales că Centrul Cultural va funcţiona pentru toată
lumea pe termen lung, nu are nimic de-a face cu politica şi trebuie să răspundă
tuturor nevoilor cetăţenilor din, nu numai din Drumul Taberei, ci şi din sectorul 6 şi
cred că va trece bine de sectorul 6, ceea ce se va întâmpla acolo. Mulţumesc.
Dl Moisă: Da. Mulţumesc, d-le consilier. Cred că membrii Grupului de
Iniţiativă Callatis sunt satisfăcuţi la această desfăşurare şi îi ştiu parteneri mai vechi,
ştiu şi lucruri care s-au realizat în colaborare cu dânşii, dar am vrut să intrăm pe linia
regulamentului. Vă mulţumesc, stimaţi colegi, la revedere.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR,

Constantin Moisă

Gheorghe Floricică

Întocmit: Alexe Georgiana Daniela
Turcu Elisabeta
Udrea Cristina
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