
al şedinţei ordinare din data de 25.03.2010

Dl  Secretar face  prezenţa:  23  consilieri  prezenţi  şi  4  absenţi  (dl 
Avramescu şi d-na Petrescu care sunt plecaţi  în străinătate, dl Darabont şi  dl Gabor 
Doru Vasile  care  este  plecat  în  misiune).  Conform uzanţelor  îi  urez La Mulţi  Ani! 
doamnei Neacşu Ioana. 

La primul punct al ordinii de zi este: „Aprobarea procesului verbal al şedinţei  
ordinare din data de 25.02.2010”. 

Supun votului dvs. procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 25.02.2010. 
Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi. 

Dau în continuare cuvântul domnului preşedinte de şedinţă. 

Dl Angliţoiu: Doamnelor şi domnilor bună seara. Înainte de a purcede la 
derularea şedinţei ordinare a Consiliului Local Sectorului 6 aş dori să ştim dacă sunt 
reprezentanţi ai presei în sală, şi dacă da i-am ruga să se identifice. 

Înţeleg că nu avem reprezentanţi ai presei în sală. 
În schimb, aş vrea să salut prezenţa domnului deputat Cornel Pieptea şi îl felicit 

pentru interesul constant pe care îl acordă treburilor comunităţii noastre. 
Avem Dispoziţia Primarului nr. 1885/19.03.2010 în baza căreia am fost convocaţi 

în şedinţă ordinară. Avem şi publicitatea care s-a făcut în presa centrală. Mai precis în 
data de 19.03.2010 în publicaţiile Evenimentul Zilei, respectiv România Liberă. 

Aş dori să vă precizez de asemenea, că în conformitate cu prevederile Legii nr. 
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi a Legii nr. 215/2001 
privind  administraţia publică locală, vă facem cunoscut că nu s-au înregistrat propuneri, 
sugestii sau recomandări din partea societăţii civile cu privire la proiectele de hotărâri 
supuse dezbaterii în şedinţa ordinară din data de 25.03.2010. Menţionăm că proiectele 
ce vor fi luate în discuţie au fost afişate spre consultare atât la avizier la sediul Primăriei  
Sector 6 – Birou Unic, cât şi pe site-ul propriu. 

Am constatat că avem cvorum. 
Aş dori să întreb conducerea Primăriei dacă sunt modificări pe care ar dori să le 

propună la ordinea de zi? 

Dl Viceprimar: Bună ziua, dragi colegi.  Este vorba despre completarea 
ordinii de zi cu un P.U.D. care are ca obiect Maternitatea Giuleşti. Este vorba de nişte 
fonduri pe care le-au accesat ca maternitate şi doresc să îşi asigure toate condiţiile legale 
pentru  desfăşurarea  investiţiei.  Dânşii  ne-au  rugat  dacă  se  poate  cât  mai  repede  să 
oferim acest P.U.D.. El întruneşte toate avizele comisiei tehnice şi cele ale Consiliului 
Local pentru a fi promovat pe ordinea de zi, şi v-aş ruga să fiţi de acord cu această 
introducere.
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 Dl Angliţoiu: Supun votului dvs. includerea pe ordinea de zi a acestui 
proiect de hotărâre. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi. 

Supun  votului  dvs.  ordinea  de  zi  incluzând  noul  proiect,  care  va  figura  la 
penultima poziţie. Va fi poziţia 30 P.U.D.-ul pe care tocmai l-am introdus iar „Întrebări 
şi interpelări” poziţia 31. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi. 

Trecem la punctul 2 al ordinii de zi: „Alegerea preşedintelui de şedinţă”. Există 
propuneri?

Dl Moisă: Având în vedere înţelegerea pe care o avem între grupurile de 
consilieri, fiind rândul P.S.D.-ului, grupul de consilieri P.S.D. o propune pentru funcţia 
de preşedinte de şedinţă pe doamna consilier Ioana Neacşu. 

Dl Angliţoiu: Mai există şi alte propuneri? Dacă nu, supun votului dvs. 
propunerea  d-lui  Moisă,  ca  preşedinte  de  şedinţă  să  fie  doamna  Neacşu.  Cine  este 
pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi. 

Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.    
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă 

în unanimitate de voturi. 
Trecem la punctul 3 al ordinii de zi:  „Proiect de hotărâre  privind modificarea 

Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 6/02.07.2008 privind componenţa comisiilor de  
specialitate ale Consiliului Local Sector 6”. 

Supun votului dvs. Anexa. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.    
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă 

în unanimitate de voturi. 
Trecem la punctul 4 al ordinii  de zi:  „Proiect de hotărâre  privind aprobarea 

listelor  nominale  în  vederea  acordării  subvenţiilor  de  la  bugetul  de  stat  pentru  
construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/2006 – actualizată pentru aprobarea  
Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală”. 

Supun votului dvs. Anexa. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.    
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă 

în unanimitate de voturi. 
Trecem la punctul 5 al ordinii de zi: „Proiect de hotărâre pentru modificarea şi  

completarea H.C.L. Sector 6 nr. 17/26.01.2010 privind aprobarea Programului anual  
de sterilizare/castrare a animalelor comunitare (câini si pisici) fără stăpân din Sectorul  
6”.

Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 7 
abţineri.

Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.    
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă 

cu 15 voturi pentru şi 7 abţineri. 
Trecem la punctul 6 al ordinii de zi: „Proiect de hotărâre privind modificarea şi  

completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 95/2005”.
 Există discuţii?
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Supun votului dvs. Anexa nr. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de 
voturi.

Supun votului dvs. Anexa nr. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de 
voturi.

Supun votului dvs. Anexa nr. 3. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de 
voturi.

Supun votului dvs. Anexa nr. 4. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de 
voturi.

Supun votului dvs. Anexa nr. 5. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de 
voturi.

Supun votului dvs. Anexa nr. 6. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de 
voturi.

Supun votului dvs. Anexa nr. 7. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de 
voturi.

Supun votului dvs. Anexa nr. 8. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de 
voturi.

Supun votului dvs. Anexa nr. 9. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de 
voturi.

Supun votului dvs. Anexa nr. 10. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de 
voturi.

Supun votului dvs. Anexa nr. 11. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de 
voturi.

Supun votului dvs. Anexa nr. 12. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de 
voturi.

Supun votului dvs. Anexa nr. 13. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de 
voturi.

Supun votului dvs. Anexa nr. 14. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de 
voturi.

Supun votului dvs. Anexa nr. 15. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de 
voturi.

Supun votului dvs. Anexa nr. 16. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de 
voturi.

Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi. 
Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă 

în unanimitate de voturi.
Trecem la punctul 7 al ordinii  de zi:  „Proiect de hotărâre privind aprobarea  

modificării  Organigramei  Direcţiei  Generale  de  Asistenţă  Socială  şi  Protecţia  
Copilului Sector 6”.

Supun votului dvs. Anexa. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi. 
Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. Art. 4. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă 

în unanimitate de voturi.
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Trecem  la  punctul  8  al  ordinii  de  zi:  „Proiect  de  hotărâre  privind  acordul  
Consiliului Local Sector 6 pentru derularea proiectului „Şanse la integrare” ce va fi  
desfăşurat în cadrul comunităţii locale din Sectorul 6”.

Supun votului dvs. Anexa. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi. 
Supun  votului  dvs.  hotărârea  în  ansamblu.  Cine  este  pentru?  Se  adoptă  în 

unanimitate de voturi.
Trecem la punctul 9 al ordinii  de zi:  „Proiect de hotărâre  privind aprobarea 

cofinanţării  proiectului  “Modernizarea şi  extinderea Centrului  Social  Multifunţional  
“Harap-Alb”, componentă  activă  a  noilor  politici  de  asistenţă  socială  
interdisciplinară” a  Direcţiei  Generale  de  Asistenţă  Socială  şi  Protecţia  Copilului  
Sector 6, Bucureşti”.

Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi. 
Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. Art. 4. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. Art. 5. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. Art. 6. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. Art. 7. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă 

în unanimitate de voturi.
Trecem la punctul 10 al ordinii de zi: „Proiect de hotărâre privind modificarea 

Hotărârii  Consiliului  Local  Sector  6  nr.  5/2010  privind  înfiinţarea  Direcţiei  de  
Administrare a Fondului Locativ Sector 6 şi aprobarea Regulamentului de Organizare  
şi Funcţionare ale Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6”.

Supun votului dvs. Anexa nr. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de 
voturi.

Supun votului dvs. Anexa nr. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de 
voturi.

Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. Anexa nr. 3. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de 

voturi.
Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi. 
Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. Art. 4. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă 

în unanimitate de voturi.
Trecem la punctul 11 al ordinii de zi:  „Proiect de hotărâre privind acordarea  

împuternicirii  către  Direcţia  de  Administrare  a  Fondului  Locativ  Sector  6  de  
administrare  a  unităţilor  din  fondul  locativ  Sector  6  şi  modificarea  H.C.L.S.  6  nr.  
234/2005”. 

Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi. 
Supun votului dvs. Anexa. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. Art. 4. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. Art. 5. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
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Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă 
în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 12 al ordinii de zi:  „Proiect de hotărâre privind asigurarea  
finanţării  pentru  lucrările  de  sistematizare  pe  verticală,  racordurile  la  utilităţi,  
întreţinere  şi  exploatare  a obiectivului  de investiţii  „bazin  de înot  didactic  şcolar”  
situat  în incinta Liceului  Eugen Lovinescu din Str.  Valea lui  Mihai nr.  6,  Sector 6,  
Bucureşti”. 

Dl Tulugea: Datorită faptului că în iulie anul trecut noi am mai aprobat un 
proiect  de  hotărâre  care  are  în  proporţie  de  90% cam acelaşi  conţinut.  Simţindu-se 
nevoia să se refacă acest proiect de hotărâre, vreau să aduc un amendament la acest 
proiect. Şi concret, să introducem un nou articol după Articolul nr. 1. Articolul nr. 2 
care  să  aibă  următoarea  formulare:  „Prezenta  hotărâre  abrogă  H.C.L.S.  6  nr.  
143/07.07.2009”. Iar Articolul nr. 2 devine Articolul nr. 3.

Dl Angliţoiu: Atrag atenţia colegilor consilieri, în baza sfatului primit de la 
domnul  Secretar,  în  preambul  vă  propun  următoarea  modificare:  „În  temeiul  
prevederilor art. 45 alin. 1 precum şi al art. 81  alin. 2 lit. „j” în loc „e” din legea  
administraţiei publice locale”.

Supun votului dvs. acest amendament la preambul. Cine este pentru? Se aprobă în 
unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun  votului  dvs.  amendamentul  propus  de  liderul  grupului  P.D.-L.  domnul 

Tulugea: Prezenta hotărâre abrogă H.C.L.S. 6  nr. 143/07.07.2009 . Cine este pentru? 
Se aprobă în unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. Art. 3. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Se adoptă 

în unanimitate de voturi.
Trecem la punctul 13 al ordinii de zi:  „Proiect de hotărâre privind asigurarea  

finanţării  pentru  lucrările  de  sistematizare  pe  verticală,  racordurile  la  utilităţi,  
întreţinere şi exploatare ale obiectivului de investiţii ‚,bazin de înot didactic şcolar’’  
situat în incinta Liceului Marin Preda din Str. Rusetu nr. 17, Sector 6, Bucureşti”.

Avem aceeaşi situaţie a încadrării juridice din preambulul precedentei hotărâri, 
fac din nou acelaşi amnedament, nu-i mai dau citire.

Supun votului dvs. amendamentul. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de 
voturi. 

Dacă nu sunt discuţii, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în 
unanimitate de voturi.

Dacă nu sunt discuţii, supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în 
unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblul său. Cine este pentru? Se 
adoptă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 14 al ordinii de zi:  „Proiect de hotărâre privind asigurarea  
finanţării  pentru  lucrările  de  sistematizare  pe  verticală,  racordurile  la  utilităţi,  
întreţinere şi exploatare a obiectivului de investiţii ‚,sală de sport’’ situată în incinta  
Liceului  Teoretic  Tudor Vladimirescu din Bulevardul  Iuliu  Maniu nr.  15,  Sector  6,  
Bucureşti”.
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Avem  aceeaşi  situaţie  ca  la  precedentele  două  proiecte  de  hotărâre  privind 
încadrarea  juridică.

Supun votului dvs. amendamentul. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de 
voturi. 

Dacă nu sunt discuţii, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în 
unanimitate de voturi.

Dacă nu sunt discuţii, supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în 
unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblul său. Cine este pentru? Se 
adoptă în unanimitate de voturi.

Dl Moisă: Domnule preşedinte, trebuie să precizaţi că la fiecare hotărâre, 
numărul hotărârii care se abrogă este diferit, că la fiecare a avut un alt număr anterior. 
Deci, amendamentul rămâne dar numărul hotărârii este altul.

Dl Angliţoiu: Una singură a fost. 

Dl Moisă: Numai la Lovinescu a fost?

Dl  Angliţoiu: Numai  la  prima  hotărâre  din  lista  de  investiţii  privind 
bazinele şi sălile.

Trecem la punctul 15 al ordinii de zi:  „Proiect de hotărâre privind asigurarea  
finanţării  pentru  lucrările  de  sistematizare  pe  verticală,  racordurile  la  utilităţi,  
întreţinere şi exploatare a obiectivului de investiţii ‚,sala de sport” situată în incinta  
Şcolii cu clasele I-VIII nr. 155 din Str. Paşcani nr. 6, Sector 6, Bucureşti”.

Avem  acelaşi  amendament  privind  încadrarea  juridică.  Supun  votului  dvs 
amendamentul. Cine este pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi. 

Dacă nu sunt discuţii, supun votului dvs. Art. 1. Cine este pentru? Se aprobă în 
unanimitate de voturi.

Dacă nu sunt discuţii, supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în 
unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblul său. Cine este pentru? Se 
adoptă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 16 al ordinii  de zi:  „Proiect de hotărâre pentru  aprobarea 
documentaţiei  tehnico-economice pentru obiectivul  de investiţii   privind: „Extindere 
reţea publică de canalizare strada  Grandea Grigore” Sector 6, Bucureşti”.

Supun votului dvs. Anexa. Cine ste pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi. 
Dacă  nu  sunt  discuţii,  supun  votului  dvs.  Art.  1  incluzând  anexa.  Cine  este 

pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Dacă nu sunt discuţii, supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în 

unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblul său. Cine este pentru? Se 

adoptă în unanimitate de voturi.
Trecem la punctul 17 al ordinii  de zi:  „Proiect de hotărâre pentru  aprobarea 

documentaţiei  tehnico-economice  pentru  obiectivul  de  investiţii  privind:  „Extindere  
retea publică de canalizare strada Alexandru Hrisoverghi” Sector 6, Bucureşti”. 

Supun votului dvs. Anexa. Cine ste pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi. 
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Dacă  nu  sunt  discuţii,  supun  votului  dvs.  Art.  1  incluzând  anexa.  Cine  este 
pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dacă nu sunt discuţii, supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în 
unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblul său. Cine este pentru? Se 
adoptă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 18 al ordinii  de zi:  „Proiect de hotărâre pentru  aprobarea 
documentaţiei  tehnico-economice  pentru  obiectivul  de  investiţii  privind:  „Extindere  
reţea publică de canalizare Intrarea Guliver” Sector 6, Bucureşti”.

Supun votului dvs. Anexa. Cine ste pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi. 
Dacă  nu  sunt  discuţii,  supun  votului  dvs.  Art.  1  incluzând  anexa.  Cine  este 

pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Dacă nu sunt discuţii, supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în 

unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblul său. Cine este pentru? Se 

adoptă în unanimitate de voturi.
Trecem la punctul 19 al ordinii  de zi:  „Proiect de hotărâre pentru  aprobarea 

documentaţiei  tehnico-economice  pentru  obiectivul  de  investiţii  privind:  „Extindere  
reţea publică de canalizare strada  Murelor” Sector 6, Bucureşti”.

Supun votului dvs. Anexa. Cine ste pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi. 
Dacă  nu  sunt  discuţii,  supun  votului  dvs.  Art.  1  incluzând  anexa.  Cine  este 

pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Dacă nu sunt discuţii, supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în 

unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblul său. Cine este pentru? Se 

adoptă în unanimitate de voturi.
Trecem la punctul 20 al ordinii  de zi:  “Proiect de hotărâre pentru  aprobarea 

documentaţiei  tehnico-economice  pentru  obiectivul  de  investiţii  privind:  „Extindere  
reţea publică de canalizare strada Pomilor” Sector 6, Bucureşti”.

Supun votului dvs. Anexa. Cine ste pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi. 
Dacă  nu  sunt  discuţii,  supun  votului  dvs.  Art.  1  incluzând  anexa.  Cine  este 

pentru? Se aprobă în unanimitate de voturi.
Dacă nu sunt discuţii, supun votului dvs. Art. 2. Cine este pentru? Se aprobă în 

unanimitate de voturi.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblul său. Cine este pentru? Se 

adoptă în unanimitate de voturi.
Incepem seria PUD-urilor.
Am să vă citesc conform uzanţelor noastre doar adresa.
Trecem la punctul 21 al ordinii de zi:  „Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Planului  Urbanistic  de  Detaliu  –  “str.  Leaota  nr.  1A”,  sector  6  pentru  construire  
locuinţă,  pe un teren în suprafaţă de 225,42 m.p.,  proprietate particulară persoană  
fizică”.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblul său. Cine este pentru? Se 
adoptă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 22 al ordinii de zi:  “Proiect de hotărâre privind aprobarea  
Planului Urbanistic de Detaliu – “str.  Mioriţa nr. 15”, sector 6 pentru extindere şi  
supraetajare locuinţă, pe un teren in suprafaţă de 309,71 m.p., proprietate  particulară 
persoană fizică”.
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Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblul său. Cine este pentru? Se 
adoptă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 23 al ordinii de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea  
Planului  Urbanistic  de  Detaliu  –  “str.  Valea  Lunga  nr.  47E”,  sector  6   pentru  
construire  locuinţă,  pe  un  teren  în  suprafaţă  de  250  m.p.,  proprietate  particulară  
persoană fizică”.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblul său. Cine este pentru? Se 
adoptă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 24 al ordinii de zi:  “Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Planului  Urbanistic  de Detaliu – “Splaiul  Independenţei  nr.  319”, sector 6, pentru 
construire ansamblu rezidenţial, pe un teren în suprafaţă de 69.976 m.p., proprietate  
particulară persoane juridice”.

Există discuţii?

Dl Popescu A.: Am o intervenţie, pentru că încă nu m-a lămurit nimeni din 
aceşti jurişti sau cei care sunt mai pregătiţi decât mine în acest domeniu. Vreau să-mi 
spună şi mie vreodată cineva, de ce nu se poate face un parteneriat între Primăria Sector 
6 – Consiliul Local şi orice investitor care are o suprafaţă mai mare? De ce nu se poate 
face cu acordul părţilor,  vreau să  spun. Şi  în acea situaţie la toate suprafeţele mari, 
acordul părţilor însemnând că 10 % din numărul de apartamente să se dea tinerilor din 
Sectorul 6, tip ANL şi restul ... Deci, o să mă abţin la acest PUD.

Dl Văduva: Dacă îmi permiteţi,  stimate coleg. V-a răspuns data trecută 
colegul  meu  de  comisie  domnul  Manuel  Avramescu.  Problema  este,  că  este  o 
proprietate  privată.  Dvs.  sunteţi  dispus  să  cedaţi  ceva  din ce  aveţi  dvs.  în  favoarea 
societăţii? Adică, problema se pune aşa: nu există nici o cale ca sa-l forţăm, ar fi un 
abuz să îl întârziem sau să creem o constrângere pentru a obţinere ceva de la dumnealui, 
nu?

Dl Popescu A.: Eu am zis cu acordul părţilor dacă se poate face... 

Dl Văduva: Nu este de acord. 

Dl Popescu A.: Deci s-a încercat şi nu este de acord.

Dl Angliţoiu: Dacă nu mai sunt discuţii, supun votului dvs. proiectul de 
hotărâre în ansamblul său. Cine este pentru? Se adoptă cu 15 voturi pentru şi 8 abţineri.

Trecem la punctul 25 al ordinei de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea  
Planului  Urbanistic  de  Detaliu  –  “Intrare  Ghioceilor  nr.  4B”,  sector  6  pentru  
construire spălătorie auto, pe un teren în suprafaţă de 200 m.p., proprietate particulară  
persoană fizică”.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblul său. Cine este pentru? Se 
adoptă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 26 al ordinii de zi:  ”Proiect de hotărâre privind aprobarea  
Planului Urbanistic de Detaliu – “Bd. Iuliu Maniu nr. 444”, sector 6 pentru construire  
imobil cu funcţiunea de servicii şi producţie de panificatie, pe un teren în suprafaţă de  
2000 mp., proprietate particulară  persoană juridică.
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Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblul său.  Cine este pentru? Se 
adoptă cu 15 voturi pentru şi 8 abţineri.

Trecem la punctul 27 al ordinii de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Planului  Urbanistic  de  Detaliu  –  “Strada  Sculptorilor  nr.  14”,  sector  6  pentru 
construire imobil cu funcţiune locuinţă şi servicii, pe un teren în suprafaţă de 2253,65  
m.p., proprietate particulară persoană fizică”.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblul său. Cine este pentru? Se 
adoptă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 28 al ordinii de zi:  “Proiect de hotărâre privind aprobarea  
Planului Urbanistic de Detaliu – “str. Constantin S. Ghercu nr. 12”, sector 6  pentru  
construire imobil cu funcţiune mixtă, pe un teren în suprafaţă de 463,5 m.p. proprietate  
particulară persoană fizică”.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblul său. Cine este pentru? Se 
adoptă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 29 al ordinii de zi:  “Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Finta nr. 23”, sector 6, pentru construire  
locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 188 m.p., proprietate particulară persoana fizică”.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblul său. Cine este pentru? Se 
adoptă în unanimitate de voturi.

Trecem la punctul 30 al ordinii de zi:  “Proiect de hotărâre privind aprobarea  
Planului  Urbanistic  de Detaliu – “Calea Giuleşti  nr.  5”,  sector  6 pentru extindere  
construcţie  existentă,  pe  un  teren  în  suprafaţă  de  4162  m.p.,  domeniul  public  al  
Municipiului Bucureşti administrat de Consiliul General al Municipiului Bucureşti prin  
Administraţia  Spitalelor  şi  Serviciilor  Medicale  Bucureşti,  conform H.C.G.M.B.  nr.  
425/22.12.2008”.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în ansamblul său. Cine este pentru? Se 
adoptă în unanimitate de voturi.

Aş dori  să  precizez că au sosit  reprezentanţi  publicaţiei  Ring,  i-aş  ruga să  se 
prezinte.

Alina Nicu - Ring

Trecem la punctul 31 al ordinii de zi: „Întrebări şi interpelări”.

Dl Constantin A: Am două probleme: este vorba despre ceasul din Piaţa 
Moghioroş de la intersecţia Drumul Taberei cu Braşov, funcţionează parţial,  o parte 
funcţionează, o parte nu funcţionează. 

Şi a doua problemă: de două zile în Parcul Moghioroş  nu funcţionează iluminatul 
public. Vă mulţumesc. 

Dl Angliţoiu: Mai există şi alte interpelări? Dacă nu declar şedinţa închisă. 

 PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                                          SECRETAR,
                                                                                                                                     
      George Claudiu Angliţoiu                                               Gheorghe Floricică
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Redactat: Enescu Ştefana
  Critu Anne-Mari
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